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

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(เชิงยุทธ 1) จํานวนครัง้ ในการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวัง
ภัยและยาเสพติด

กลยุทธ
1.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลผลิต
0.00
(Output) (ครัง้ /เดือน
)

ผลงานลาสุด
(ครัง้ /เดือน)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00
(ระดับ)

ห

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสรางนวัตกรรม
การใหบริการรูปแบบใหมผาน Line
Official Account "สวัสดิการจอมทอง"
แลวเสร็จ โดยรูปแบบการใหบริการ
ประกอบดวย 6 เมนูหลัก ดังนี้ 1. เมนูลง
ทะเบียนรับเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุออนไลน 2.
เมนูตรวจสอบรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิรับเบีย
้ ยังชีพ
ผูสูงอายุ 3. เมนูนัดหมายติดตอราชการ
ลวงหน า 4. เมนูลงทะเบียนรับเบีย
้ ความ
พิการ 5. เมนูติดตอกับเจาหน าที่ผาน App
Line 6. เมนูตรวจสอบรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิรับ
เบีย
้ ความพิการ ซึ่งขณะนี้ไดเปิ ดใหบริการ
Line Official Account "สวัสดิการจอม
ทอง" และเผยแพรประชาสัมพันธการให
บริการผานชองทางตาง ๆ เรียบรอยแลว
ตัง้ แตเดือนมีนาคม 2564

(ระดับ)

ม

7.0.

3

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(องคประกอบที่ 4) ความสําเร็จใน
การนํ าเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏบัติงานของหนวยงาน

สํารอง3 ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(1.3). โครงการสํารอง (1)
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(1.5). โครงการสํารอง 3
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(1.2). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :90%
(1.4). โครงการสํารอง (2)
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(2.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรม ฝ ายปกครอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานเขตจอมทอง
ความกาวหน าของงาน :90%

พ

2

(ไตรมาส 3) จัดกิจกรรมเดินรณรงคตอ
ตานยาเสพติด เนื่องในวันตอตานยาเสพ
ติดโลก ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด

1/15
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4

(องคประกอบที่ 2.1) ระดับความสําเร็จ
ของคลองในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครไดรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) จํานวนคลองที่ตองดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณแตละพ้ น
ื ที่ ทัง้ หมด 5 คลอง 1.
คลองดาน ดําเนินการเรียบรอยแลว (คิด
เป็ นรอยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดําเนิน
ซอมแซมที่พัก ผูโดยสารทานํ้ าวัดไทร แลว
เสร็จ คงเหลือดําเนินการ จุดติดตงั ้ ปาย
Check in บริเวณศาลพระเจาเสือ
เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซอมแซมศาล
พระเจาเสือใหแลวเสร็จ (คิดเป็ นรอยละ 2
0) 3. คลองบางมด ดําเนินการทาสี สะพาน
วัดไทร แลวเสร็จ (คิดเป็ นรอยละ 20) 4.
คลองบางปะแกว ดําเนินการทาสี สะพาน
์ กว
ขามคลองบางปะแกว บริเวณวัดโพธิแ
และทําหนังสือประสาน สํานักการโยธารวม
กิจกรรมทาสีสะพาน ขามคลองบางปะแกว
บริเวณถนนสุขสวัสดิ ์ เมื่อวันที่ 28 -29
พฤษภาคม 2564 และทําหนังสือขอความ
รวมมือ ทาสีสะพานหมูบาน คอนเนค (คิด
เป็ นรอยละ 15) 5. คลองดาวคะนอง
ดําเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จํานวน 1
ครัง้  อยูระหวางประสานสํานักการระบาย
นํ้ าเพื่อถอนตอไมในคลองดาวคะนอง ฝ าย
เทศกิจดําเนินการผลักดันคนไรบานที่อาศัย
อยูใตสะพานขามคลองดาวคะนอง ฝ าย
รักษาฯ เก็บขยะและทําความสะอาดบริเวณ
ใตสะพานขามคลองดาวคะนอง และ ฝ าย
โยธา ไดนํารัว
้ มากน
ั ้  เพื่อไมใหคนไรบาน
กลับมาอาศัยอยูใตสะพานขามคลองดาวคะ
นอง (คิดเป็ นรอยละ 15)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/15

(4.1). กิจกรรมลางทําความสะอาด ฝ ายโยธา
ทอระบายน้ํ า และเก็บขยะวัชพืช
เปิ ดทางน้ํ าไหลในลํากระโดง ลําราง
และคลองในพ้ น
ื ที่เขตจอมทอง
ความกาวหน าของงาน :98%
(4.2). ระดับความสําเร็จของคลองใน ฝ ายโยธา
พื้นที่ กทม. ไดรับการปรับปรุงภุมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
แตละพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :85%
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มิติท่ี
5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลอง(รวม)ใน
พื้นที่เขตจอมทอง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(5 คลอง)

(5 คลอง)

(ไตรมาส 3) จํานวนคลองที่ตองดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณแตละพ้ น
ื ที่ ทัง้ หมด 5 คลอง 1.
คลองดาน ดําเนินการเรียบรอยแลว (คิด
เป็ นรอยละ 20) 2. คลองสนามชัย ดําเนิน
ซอมแซมที่พัก ผูโดยสารทานํ้ าวัดไทร แลว
เสร็จ คงเหลือดําเนินการ จุดติดตงั ้ ปาย
Check in บริเวณศาลพระเจาเสือ
เนื่องจากรอทางกรมศิลปกร ซอมแซมศาล
พระเจาเสือใหแลวเสร็จ (คิดเป็ นรอยละ 2
0) 3. คลองบางมด ดําเนินการทาสี สะพาน
วัดไทร แลวเสร็จ (คิดเป็ นรอยละ 20) 4.
คลองบางปะแกว ดําเนินการทาสี สะพาน
์ กว
ขามคลองบางปะแกว บริเวณวัดโพธิแ
และทําหนังสือประสาน สํานักการโยธารวม
กิจกรรมทาสีสะพาน ขามคลองบางปะแกว
บริเวณถนนสุขสวัสดิ ์ เมื่อวันที่ 28 -29
พฤษภาคม 2564 และทําหนังสือขอความ
รวมมือ ทาสีสะพานหมูบาน คอนเนค (คิด
เป็ นรอยละ 15) 5. คลองดาวคะนอง
ดําเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืช จํานวน 1
ครัง้  อยูระหวางประสานสํานักการระบาย
นํ้ าเพื่อถอนตอไมในคลองดาวคะนอง ฝ าย
เทศกิจดําเนินการผลักดันคนไรบานที่
อาศัยอยูใตสะพานขามคลองดาวคะนอง
ฝ ายรักษาฯ เก็บขยะและทําความสะอาด
บริเวณใตสะพานขามคลองดาวคะนอง
และ ฝ ายโยธา ไดนํารัว
้ มากน
ั ้  เพื่อไมใหคน
ไรบานกลับมาอาศัยอยูใตสะพานขามคลอง
ดาวคะนอง (คิดเป็ นรอยละ 15)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

6

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการ
พัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบระ
ะบบสารสนเทศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1) ตรวจสอบและขอความ
รวมมือใหผูประกอบการแหลงกําเนิด
นํ้ าเสีย ดูแลระบบบําบัดน้ํ าเสียใหมี
ประสิทธิภาพ 2) ประชาสัมพันธการดูแล
ระบบบําบัดน้ํ าเสียและการจัดเก็บคา
ธรรมเนียมบําบัดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหา
นคร ใหผูประกอบการแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย
ทราบ

3/15

(6.1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ฐานขอมูลตามโครงการสํารวจและ ขาภิบาล
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(องคประกอบที่ 3.3) ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถานประกอบอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ระดับ)

(ระดับ)

จํานวนชุมชนที่ไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออก

1.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(เจรจา7.1) รอยละของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดเตรียมขอมูล (7.1). คาใชจายโครงการ
เพื่อจัดอบรมใหความรูเรื่องบุหรี่ แกกลุม กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
เป าหมาย
ความกาวหน าของงาน :55%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

คร

1.0.

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

าน

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูใน
การดําเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจประเมิน
(9.1). โครงการกรุงเทพฯเมือง
สถานประกอบการอาหารเพื่อรอรับปาย
อาหารปลอดภัย
รับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
ความกาวหน าของงาน :95%
กรุงเทพมหานคร ระดับดี จํานวน 198
ราย และตรวจประเมินสถานประกอบการ
เพื่อขอรับปายรับรองมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
มาก (Green) จํานวน 27 ราย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ห

9

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ม

8

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความรูใน
การดําเนินงานกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่เพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามกิจกรรมที่ 1
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โครงการ
กรุงเทพฯ ปลอดลูกนํ้ ายุงลาย เรียบรอย
แลว จํานวน 42 ครัง้  ดําเนินการตาม
กิจกรรมที่ 2 การสรุปและจัดทํารายงาน
การดําเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนําโรค
แบบผสมผสานของชุมชน เรียบรอยแลว
จํานวน 5 ครัง้  ดําเนินการตามกิจกรรมที่
3 การดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการ
พาหะนําโรคแบบผสมผสานในชุมชน
เรียบรอยแลว จํานวน 18 ชุมชน

พ

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จัดทําหนังสือแจงการ
ประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.
6 , 7 และ 8) สงใหผูเสียภาษีเพื่อนําไป
ชําระเงินแลว เป็ นจํานวนเงิน
10,428,074.86 บาท จากยอดประมาณ
การรายรับปี 2564 จํานวน 25,000,000
บาท

4/15

(10.1). บูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(11.1). การสํารวจภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรายได

(11.2). โครงการสํารอง
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายรายได

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021
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(องคประกอบที่ 3.1) พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(แหง)

(แหง)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) เดือนมีนาคม ดําเนินการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว จํานวน 2 แห่ง ดังนี้ - สวน
หยอมสถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน
ถ.กํานันแมน ขนาดพ้ น
ื ที่ 20 ตรว. - สวน
หยอมรานสมตําบานสวน ถนนรัตนกวี
ขนาดพ้ น
ื ที่ 50 ตรว. สรุปผลการดําเนิน
งานปีงบประมาณ 2564 ระหวางเดือน
ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ดําเนินการ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวทงั ้ หมด 3 แหง คือ 1.
สวนหยอมบริเวณพ้ น
ื ที่วางของ
กรุงเทพมหานครขางคลองดาน ถนนเอก
ชัย ขนาดพ้ น
ื ที่ 72 ตรว. 2. สวนหยอม
สถานีตํารวจนครบาลบางขุนเทียน ถนน
กํานันแมน ขนาดพ้ น
ื ที่ 20 ตรว. 3. สวน
หยอมรานสมตําบานสวน ถนนรัตนกวี
ขนาดพ้ น
ื ที่ 50 ตรว.

15

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ครัง้ )

จํานวนกิจกรรมเชิดชูเกียรติและเผยแพร
ภูมิปัญญาผูสูงอายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(12.2). โครงการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว ฝ ายรักษาความสะอาด
เพื่อนําขอมูลเขาโปรแกรมเพื่อการ และสวนสาธารณ
จัดการขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100%

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

ม

(องคประกอบที่ 3.2) กรุงเทพฯ มีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(12.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยวและเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชนไปแลว 1 ครัง้  เมื่อวันที่
30-31 ตุลาคม 2564 ณ วัดบางขุนเทียน
กลาง และครัง้ ที่ 2 กําหนดจัดกิจกรรม ใน
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ณ สํานักงาน
เขตจอมทอง ซึ่งตองเลื่อนการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

(ครัง้ )

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.0.

ท

14

สํารอง2 ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธฝายศึกษา

กร
ุงเ

13

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

3.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมสาธิต (15.1). ศูนยประสานงานธนาคาร
และถายทอดภูมิปัญญาผูสูงอายุ เพื่อเชิดชู สมองของกรุงเทพมหานคร
เกียรติและเผยแพรผลงานภูมิปัญญาผูสูง ความกาวหน าของงาน :100%
อายุ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ลาน
เอนกประสงค สํานักงานเขตจอมทอง

5/15

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนครัง้ ในการเปิ ดเวทีแสดงความคิด
เห็นและแลกเปลี่ยนความรูใหกับเด็กและ
เยาวชน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) ดําเนินการเปิ ดเวทีสงเสริมให
สภาเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู ไปแลว
จํานวน 3 ครัง้  โดยตงั ้ แตเดือนเมษายนมิถุนายน 2564 งดจัดกิจกรรม เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(16.1). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

6/15

(16.2). ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เขตจอมทอง
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(16.4). ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลา
ครืน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(16.8). กิจกรรมการแจงขอมูลการ
ใชประโยชนที่ดิน และการลงจุด
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการขอ
อนุญาตกอสราง
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายโยธา

(16.10). กิจกรรมจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(16.12). สํารองโครงการ 3
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายโยธา

(16.3). ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคนิ
มิตร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(16.5). ปรับปรุงโรงเรียนวัดยายรม ฝ ายโยธา
ความกาวหน าของงาน :100%
(16.6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิ ์
ฝ ายโยธา
ทอง
ความกาวหน าของงาน :90%
์ ก ฝ ายโยธา
(16.7). ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิแ
ว
ความกาวหน าของงาน :100%

(16.9). โครงการติดตงั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าสองสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย
ความกาวหน าของงาน :99%

ฝ ายโยธา

(16.11). สํารองโครงการ 2
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายโยธา

(16.13). สงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

มิติท่ี
17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนชนิดพันธุพืชที่ไดรับการจับพิกัด
ทางภูมิศาสตร (GPS)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ชนิด/ปี )

(ชนิด/ปี )

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจับพิกัดทางภูมิ
(17.1). ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช
ศาสตร (GPS) ชนิดพันธุพืชตาง ๆ ใน
เขตจอมทอง
พื้นที่เขตจอมทองระหวางเดือนเมษายน - ความกาวหน าของงาน :95%
มิถุนายน 2564 จํานวนทงั ้ สน
ิ้  44 ชนิด
อาทิเชน มะยมสีทอง มะหวด ลิน
้ มังกร
ดางสําริด เศรษฐีวิลสัน พริดเจ็ดสี (พริกสี
รุง) มะนาวแป นพิจิตร ชํามะเลียงขาว เป็ น
ตน รวม 9 เดือน ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2
563 - มิถุนายน 2564 ดําเนินการจับพิกัด
ทางภูมิศาสตร (GPS) ชนิดพันธุพืชตาง ๆ
ในพ้ น
ื ที่เขตจอมทอง ไปแลวทงั ้ สน
ิ้  176
ชนิด

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

7/15
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มิติท่ี
18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมกีฬาเพิ่มข้ น
ึ
จากเป าหมายที่กําหนด

กลยุทธ
1.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตจอมทองไดจัด
เก็บสถิติผูเขารวมกิจกรรมกีฬา ระหวาง
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้ 1. ผูเขารวมกิจกรรมกีฬาใน
ลานกีฬา จํานวน 5 แหง ไดแก ลานกีฬา
โรงเรียนวัดไทร, โรงเรียนวัดบางขุนเทียน
นอก, ลานกีฬาสวนดาวคะนอง, ชุมชน
ชาวสวนสัมพันธ และชุมชนสินทวีวิลลา
รวมเฉลี่ย 2 เดือน มีผูเขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ น
ึ  1,277 คน หรือคิดเป็ นรอยละ 25.
07 (เป าหมายที่กําหนดไว 5,100 คน) 2.
ผูเขารวมกิจกรรมโยคะ จํานวน 2 แหง ได
แก สํานักงานเขตจอมทอง และโรงเรียน
วัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 1 เดือน มีผูเขา
รวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ  550 คน หรือคิดเป็ น
รอยละ 36.67 (เป าหมายที่กําหนดไว
1,500 คน) 3. ผูเขารวมกิจกรรมแอโรบิค
ในลานแอโรบิค จํานวน 5 แหง ไดแก
สํานักงานเขตจอมทอง, ชุมชนสินทวีวิลลา,
ชุมชนรวมใจ, โรงเรียนวัดไทร และ
โรงเรียนวัดนาคนิมิตร รวมเฉลี่ย 1 เดือน
มีผูเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ น
ึ  2,303 คน
หรือคิดเป็ นรอยละ 61.41 (เป าหมายที่
กําหนดไว 3,750 คน) หมายเหตุ : เดือน
เมษายน 2564 เปิ ดใหบริการลานกีฬา ลาน
แอโรบิค และโยคะ ถึงวันที่ 26 เมษายน 2
564 และปิดใหบริการ เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ตัง้ แตวันที่ 27
เมษายน 2564 เป็ นตนไป โดยลานกีฬา
เรื่มเปิ ดใหบริการอีกครัง้  ในวันที่ 15
มิถุนายน 2564 สวนลานแอโรบิคและ
โยคะยังคงปิดใหบริการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(18.1). จัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

19

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

รอยละของผูสูงอายุที่มีสิทธิไดรับการ
สงเคราะหเบีย
้ ยังชีพมาลงทะเบียนรับการ
สงเคราะหเบีย
้ ยังชีพ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ในพ้ น
ื ที่เขตจอมทองมีผูสูง
อายุที่มีสิทธิไดรับเบีย
้ ยังชีพ ในปี 2564
จํานวน 2,182 ราย โดยมีผูสูงอายุมาลง
ทะเบียนเพื่อขอรับเบีย
้ ยังชีพ จํานวนทงั ้ สน
ิ้ 
2,378 ราย หรือคิดเป็ นรอยละ 108.98
ราย (เนื่องจากมีผูสูงอายุที่ยายทะเบียน
บานมาเพิ่มเติม และเป็ นผูมีสิทธิในปีที่ผาน
มา แตเพิ่งมาลงทะเบียน
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(18.2). สงเสริมสโมสรกีฬาและลาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กีฬา
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :95%

(19.1). จางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(19.2). สนับสนุนเจาหน าที่ปฏิบัติ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ สวัสดิการ
และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :95%

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมเสริมสราง
ความรูดานการบริหารการเงิน การวางแผน
การเงิน และการแกไขปัญหาหนี้สิน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

23

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อสืบสานศิลป
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดฝึกอบรม
(21.1). ฝึ กอบรมวิชาชีพเสริมรายได ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
วิชาชีพเสริมรายได วิชาศิลปประดิษฐแลว ความกาวหน าของงาน :100%
สวัสดิการ
เสร็จ เมื่อวันที่ 14, 20, 21, 27, 28 มีนา
คม และวันที่ 3, 4, 24, 25 เมษายน 2564
ณ สํานักงานเขตจอมทอง ขณะนี้อยู
ระหวางติดตามประเมินผลผูเขารับการ
อบรมในการนํ าความรูไปใชประโยชนใน
การประกอบอาชีพ สรางรายไดเสริม หรือ
นํ าไปใชในชีวิตประจําวัน

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมสง
(22.1). บริหารจัดการพิพิธภัณฑ
เสริมการทองเที่ยวพิพิธภัณฑทองถิ่น
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครแลวเสร็จ จํานวน 3 ครัง้  ความกา วหน าของงาน :95%
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ครัง้ ที่
3 จัดทําคลิปวีดีโอเผยแพรประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวพิพิธภัณฑทองถิ่น ผานชอง
ทาง Facebook และ Line (เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโค
โรนา 2019 (โควิด-19) จึงตองงดจัดกิจกร
รม โดยปรับเปลี่ยนวิธีเป็ นการจัดทําคลิป
วีดีโอเผยแพรประชาสัมพันธแทน)

(ครัง้ )

พ

3.0.

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

ท

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสงเสริม
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร

าน

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

3.0.

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
22

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ม

รอยละของผูเขารวมโครงการฝึกอบรมอา
ชีพ สามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพ/สรางรายไดเสริมหรือนําไปประยุกต
ใชในชีวิตประจําวัน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมเสริม (20.1). รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
สรางความรูดานการบริหารการเงิน การ
ชีวิตม
 น
ั ่ คง
วางแผนการเงิน และการแกไขปัญหาหนี้สิ ความกาวหน าของงาน :95%
น จํานวน 5 ครัง้  ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2
1 - 22 ตุลาคม 2563 ณ ทัณฑสถานหญิง
ธนบุรี ครัง้ ที่ 2 เมื่อวันที่ 16 - 17
พฤศจิกายน 2563 ณ ทัณฑสถานหญิงธน
บุรี ครัง้ ที่ 3 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ครัง้ ที่ 4 เมื่อวัน
ที่ 21 มีนาคม 2564 ณ สํานักงานเขตจอม
ทอง ครัง้ ที่ 5 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
ณ สํานักงานเขตจอมทอง

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

21

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

3.0.

ผลผลิต
(Output)

4.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการจัดกิจกรรมวันผู (23.1). จัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สูงอายุแหงชาติแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 7
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
เมษายน 2564 ณ ลานเอนกประสงค
ความกาวหน าของงาน :100%
สํานักงานเขตจอมทอง - ขณะนี้อยูระหวาง
จัดทํารายละเอียดการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกลาเจาอยูหัว
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ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
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มิติท่ี
24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของชุมชนที่ดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนา/สรางชุมชนเขมแข็ง

กลยุทธ
0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

าน

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมถายทอด
ความรูทางการเกษตรใหกับผูรับบริการ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเก
ษตร

(ไตรมาส 3) ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตจอมทอง มี (24.1). สนับสนุนการดําเนินงานของ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  48 ชุมชน ไดดําเนินการจัด คณะกรรมการชุมชน
สวัสดิการ
กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความ
ความกา วหน าของงาน :95%
เขมแข็งใหกับชุมชน ระหวางเดือนกุมภา
พันธ - เมษายน 2564 ดังนี้ 1. เดือน
กุมภาพันธ 2564 จํานวน 35 ชุมชน หรือ
คิดเป็ นรอยละ 72.92 2. เดือนมีนาคม 2
564 จํานวน 35 ชุมชน หรือคิดเป็ นรอยละ
72.92 3. เดือนเมษายน 2564 จํานวน 32
ชุมชน หรือคิดเป็ นรอยละ 66.67 รวมเฉลี่
ย 3 เดือน คิดเป็ นรอยละ 70.84
(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรม
ถายทอดความรูทางการเกษตรใหกับผูรับ
บริการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร จํานวน 2 ศูนย ไดแก ศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําแขวงบางขุนเทียน-บางคอ และ
แขวงบางมด-จอมทอง ระหวางเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2564 จํานวนทงั ้ สน
ิ้  2
ครัง้  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.
ประจําแขวงบางขุนเทียน-บางคอ ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เรื่อง การสราง
เว็บไซตในหน าเพจ Facebook เพื่อการ
สรางการตลาดการเกษตรออนไลน และ
การประชาสัมพันธกลุม โดยมีผูเขารวม
กิจกรรม 23 คน 2. ประจําแขวงบางมดจอมทอง ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2
564 เรื่อง การสรางเว็บไซตในหน าเพจ
Facebook เพื่อการสรางการตลาด
การเกษตรออนไลน และการ
ประชาสัมพันธกลุม โดยมีผูเขารวมกิจกร
รม 18 คน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2
564 ทัง้  2 ศูนย งดการจัดกิจกรรม
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

(25.1). การดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีทางการเก
ษตร
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(26.1). โครงการกําหนดตําแหนง
บานเลขที่ลงบนแผนที่ GIS
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายทะเบียน

ห

25

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

26

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ฝ ายทะเบียน สํานักงานเขต
จอมทอง ไดดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงการออกเลขรหัสประจําบาน
ประจําเดือนเมษายน 2564 จํานวน 12
หลัง พฤษภาคม 2564 จํานวน 9 หลัง
มิถุนายน 2564 จํานวน 12 หลัง
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28

จํานวนครัง้ ในการออกตรวจสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมในพ้ น
ื ที่เขต
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการตรวจสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม เพื่อการเสริมสรางสุขาภิบาล
เมืองที่ดี สงผลตอการดูแลสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เดือน ต.ค. 2563 - มิ.ย.
2564 จํานวน 34 ครัง้

(ไตรมาส 3) รอยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน (ONET) แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป ดังนี้ -วิชาภาษาไทยรอยละ 78.
56 -วิชาคณิตศาสตรรอยละ 7.88 -วิชา
วิทยาศาสตรรอยละ 16.63 -วิชาภาษา
อังกฤษรอยละ 38.95

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(28.1). โครงการสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3)

(28.2). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(28.3). กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
ศึกษาชน
ั ้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และชน
ั้
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ความกาวหน าของงาน :100%
(28.4). กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์ ฝ ายการศึกษา
ทางการเรียนตามบริบทของแตละ
โรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%

(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.0.

(27.1). กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :95%

พ

สํารองตัวชว
ี้ ัดฝายการศึกษา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ท

29

ม

ห

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

27

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
30

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตาม
โครงการที่สนับสนุนตัวชว
ี้ ัด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ
โครงการที่สนับสนุนตัวชว
ี้ ัด

(30.3). โครงการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :15%

ฝ ายการศึกษา

(30.5). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(30.7). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(31.1). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(30.4). โครงการเกษตรปลอดสารพิ ฝ ายการศึกษา
ษ
ความกาวหน าของงาน :60%

(30.6). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :85%
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ฝ ายการศึกษา

(30.8). โครงการเสริมสรางศักยภาพ ฝ ายการศึกษา
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :80%

(31.2). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :80%

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายการศึกษา

คร
าน
ห
ม
พ
ท

รอยละของนักเรียนที่สามารถส่ อ
ื สารภาษา
ตางประเทศไดผานเกณฑที่โรงเรียน
กําหนด

(30.1). โครงการพัฒนาคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :10%
(30.2). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

กร
ุงเ

31

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ฝ ายการศึกษา

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

มิติท่ี
32

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติ
ตนที่สะทอนการมีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ
โครงการที่สนับสนุนตัวชว
ี้ ัด

จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัดการ
ศึกษาและวัฒนธรรม

(32.2). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15%

3.0.

ผลผลิต
(Output)

าน

33

3.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามโครงการที่
สนับสนุนตัวชว
ี้ ัด

สํารอง7ตัวชว
ี้ ัดศึกษา

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.0.

กร
ุงเ

35

สํารอง6ตัวชว
ี้ ัดศึกษา

พ

ม

ห

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

34

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(32.1). โครงการพิธีปฏิญาณตนและ ฝ ายการศึกษา
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :20%

คร

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(32.3). โครงการสนับสนุนการสอน
ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา
ทิตย
ความกาวหน าของงาน :35%

ฝ ายการศึกษา

(33.2). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :55%

ฝ ายการศึกษา

(33.1). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :55%

(33.3). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(ไตรมาส 3)

13/15

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

36

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละจุดเสี่ยงภัยหน าโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ไดรับการเฝ าระวังและ
ตรวจตรา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

41

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
42

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สํารอง2 ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
สํารอง3 ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(องคประกอบที่ 5.2) ความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความ
สําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

7.0.

7.0.

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด

ห
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

องคประกอบที่ 5.1 ความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1. งดจัดเจาหน าที่ปฏิบัติ
(36.1). โครงการเทศกิจอาสาจราจร ฝ ายเทศกิจ
หน าที่อํานวยความสะดวกการจราจรหน า / พานองขามถนน
บริเวณโรงเรียน ทัง้  11 แหง เนื่องจาก
ความกา วหน าของงาน :90%
กรุงเทพมหานครประกาศปิดสถานศึกษา
เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคโควิด 19 ใน
เดือนเมษายน 2564 2. งดจัดเจาหน าที่
เทศกิจอาสาจราจรปฏิบัติงานอํานวยความ
สะดวกการจราจร ดูแลความปลอดภัยหน า
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน
8 แหง อีก 3 แหง อยูในซอยไมมีปัญหา
การจราจร

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด

พ

40

สํารอง1 ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

39

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

38

สํารอง1 ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด
(41.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด ฝ ายปกครอง
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
สํานักงานเขตจอมทอง
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) ปรับปรุงขอมูลใหมีคุณภาพ
และเป็ นปัจจุบันอยางสมํ่าเสมอ และ
นํ าขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
พรอมสงหลักฐานการดําเนินการใหสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2564

(41.2). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีสุก
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) จํานวนเงินงบประมาณ
(42.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประจําปี ที่เบิกจายจริงสะสม สิน
้ เดือน มิ.ย. ประมาณในภาพรวม
64 เป็ นเงิน67,867,860.71 งบประมาณปี ความกาวหน าของงาน :50%
หลังปรับโอน ณ สิน
้ เดือน มิ.ย.64 คิดเป็ น
รอยละ 38.176

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 42 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

37

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

ฝ ายโยธา

ฝ ายการคลัง

-
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คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

ท

พ

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

ม

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

ห

าน

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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