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

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

รอยละของความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาขอรับบริการ ณ ศูนยบริหารราชการ
ฉับไว ใสสะอาด
(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 1) ระดับ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2) รอยละ
ความสําเร็จของสถานประกอบการอาหารที่
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง (ของประมาณการ)
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนํากลับไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธไมใหประชาชนทงิ้ ขยะของ
เสียสูแหลงน้ํ า

12

13

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
์ างการเรียนในวิชาหลักจาก
ผลสัมฤทธิท
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ
ที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการกออาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - เนื่องจากสถานการณโควิด
-19 จึงไมสามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่
กําหนดได

(1.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :30%

(ไตรมาส 3) อยูระหวาดําเนินการเซ็น
สัญญา

(2.1). ปรับปรุงสํานักงานเขตสวน
หลวง
ความกาวหน าของงาน :70%

(ไตรมาส 3) การดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารและกําหนดเลขหมาย
ประจําบาน/เลขรหัสประจําบานตามคํารอง
ขอ ประจําเดือน มีนาคม จํานวน 19 ราย
35 หลัง ประจําเดือน เมษายน จํานวน 13
ราย 13 หลัง ประจําเดือน พฤษภาคม
จํานวน 3 ราย 3 หลัง อนุญาตใหมีการกอ
สราง ประจําเดือน เมษายน จํานวน 30
ราย ประจําเดือน พฤษภาคม จํานวน 23
ราย ประจําเดือน มิถุนายน จํานวน 35
ราย

(3.1). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ที่บานตามระบบการ
รายงานผลการออกเลขรหัส
ประจําบานของสํานักผังเมือง
ความกาวหน าของงาน :90%
(3.2). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร
ความกาวหน าของงาน :70%

(ไตรมาส 3) ผลสํารวจความพึงพอใจจาก (4.1). กิจกรรมศูนยบริหารราชการ
การใหบริการประชาชนผูมารับบริการศูนย ฉับไ ว ใสสะอาด
บริหาราชการฉับไวใสสะอาด ในแตละ
ความกาวหน าของงาน :90%
เดือน - มีนาคม จํานวน 1428 คน อยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็ นรอยละ 99.
73 - เมษายน 2564 จํานวน 1933 คน อยู
ในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็ นรอยละ 9
9.79 - พฤษภาคม 2564 จํานวน 1862
คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็ น
รอยละ 99.68 - มิถุนายน 2564 จํานวน
1636 คน อยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิด
เป็ นรอยละ 99.03

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการตัดแตงกิ่งไม
ทําความสะอาดทางเทาริมคลอง ตรวจสอบ
ไฟฟ าสองสวางสาธารณะ 2. ทําความ
สะอาดเก็บขยะในคลองและริมคลอง 3.
ทําจุด Check in คลองแสนแสบดําเนินการ
แลวเสร็จ 100% 4. ทําจุด Check in
คลองตัน 5. ทาสีสะพานขามคลองพระโข
นง 6. ตัดแตงกิ่งไมในคลองตัน 7.. ตัด
แตงกิ่งไมและทําความสะอาดคลองเคล็ด
เดือนละ 2 ครัง้  8. คลองแสนแสบดําเนิน
การเรียบรอยแลว ความสําเร็จ รอยละ 74.
00

ฝ ายปกครอง

คร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายโยธา

ฝ ายทะเบียน

าน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

1.0.

(5.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ฝ ายโยธา
คลองสายหลักในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%
(5.2). สํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของอาคารบานเรือนและ
สถานประกอบการ
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ตรวจสอบสถานประกอบการ (6.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
ตางๆ เชน รานอาหาร ตลาด ซูเปอร
อาหารปลอดภัย
มารเก็ต มินิมารท ตามเกณฑมาตรฐาน
ความกา วหน าของงาน :95%
อาหารปลอดภัย ผลการดําเนินการปรากฏ
ดังนี้ 1. รานอาหาร 209 แหง 2. ตลาด 14
แหง 3. ซูเปอรมารเก็ต 6 แหง 4. มินิมา
รท 96 แหง (สถานประกอบการที่เหลือรอ
รับการตรวจประเมินฯ ตามแผน รวม
จํานวนสถานประกอบการอาหาร 325 แหง
จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับปายฯ
288 แหง คิดเป็ นรอยละ 88.615 (ขอมูล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ห

อาคารสํานักงานเขตสวนหลวงไดรับการจัด
สาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุ และคน
พิการอยางทว
ั ่ ถึง

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) ตรวจสอบสถานประกอบการ
ตางๆ เชน รานอาหาร ตลาด ซูเปอร
มารเก็ต มินิมารท ตามเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ผลการดําเนินการปรากฏ
ดังนี้ 1. รานอาหาร 209 แหง มี Green
Sevice 39 แหง 2. ตลาด 14 แหง มี
Green Sevice 1 แหง 3. ซูเปอรมารเก็ต
6 แหง มี Green Sevice ุ6 แหง 4. มินิมา
รท 96 แหง มี Green Sevice 74 แหง
(สถานประกอบการที่เหลือรอรับการตรวจ
ประเมินฯ ตามแผน รวมจํานวนสถาน
ประกอบการอาหาร 325 แหง สามารถจัด
ใหมีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Sevice) จํานวน 120 แหง คิด
เป็ นรอยละ 36.92 (ขอมูล ณ วันที่ 31
พฤษภาคม 2564)

(ไตรมาส 3) กําลังดําเนินการ 1. รับคํารอง (8.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน ฝ ายรายได
คัดคานการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บ การจัดเก็บภาษีของสํานักงานเขต
ภาษีและสิ่งปลูกสราง (ภ.ด.ส.10) ประจําปี  สวนหลวง
2564 2. เรงรัดจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ ความกา วหน าของงาน :60%
ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษีปาย
ประจําปี งบประมาณ 2564 3.ผลการจัด
เก็บ ขอมูล 1ต.ค.63 - 31พ.ค.64 - ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ยอดประมาณการ
100,000,000 บาท ยอดประเมิน 29,843
ราย เป็ นเงิน 28,912,700.98 บาท ยอด
จัดเก็บ 14,070 ราย เป็ นเงิน
13,829,335.00 บาท คิดเป็ นรอยละ 13.
83 - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประมาณการ
12,000,000 บาท ยอดประเมิน 196 ราย
เป็ นเงิน 17,561,345.80 บาท ยอดจัดเก็บ
232 ราย เป็ นเงิน 14,703,569.92 บาท
คิดเป็ นรอยละ 122.53 - ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการ 400,000 บาท ยอดประเมิน
210 ราย เป็ นเงิน 419,766.10 บาท ยอด
จัดเก็บ 667 ราย เป็ นเงิน 605,166.24
บาท คิดเป็ นรอยละ 151.29 - ภาษีปาย
ประมาณการ 25,500,000 บาท ยอดประ
เมิน 1,128 ราย เป็ นเงิน 22,914,410.00
บาท ยอดจัดเก็บ 1,726 ราย เป็ นเงิน 2
1,999,069.28 บาท คิดเป็ นรอยละ 86.27

(ไตรมาส 3) - พื้นที่สีเขียว 7 ประเภท
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 100 - พื้นที่สี
เขียว 9 ประเภท ดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่สี
เขียวเพิ่มเติม และบันทึกขอมูลในระบบ
การจัดการฐานขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว จํานวน
3 แหง คือ 1. สวนกลวยปากทางเขาโรง
พยาบาลสมิติเวช ถนนศรีนครินทร 2. ที่
วางปากซอยออนนุช 17 แยก 9 3. ที่วาง
ปากซอยศรีนคินทร 11

(9.1). โครงการคาใชจายในการบํารุง ฝ ายรักษาความสะอาด
รักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรม ดังนี้ แนะนํ าประชาชนไมใหทงิ้ ขยะลงคลอง
ชวยอนุรักษคลองใหสะอาด - รณรงค
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนริมคลอง
และดําเนินการทําความสะอาดบริเวณริม
คลอง

(11.1). กิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธไมใหประชาชนทงิ้
ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรมของอาสา
สมัครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(9.2). กิจกรรมสํารวจและรายงาน ฝ ายรักษาความสะอาด
การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อพัฒนา
และสวนสาธารณ
สภาพแวดลอมที่ดีของเมืองตอพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการรณรงค
(10.1). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายรักษาความสะอาด
ประชาสัมพันธสงเสริมการลด การคัดแยก เสริมก
 ารแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อ และสวนสาธารณ
ขยะและการจัดการขยะจากแหลงกําเนิด นํ ามาใชประโยชน
ในกลุมเป าหมาย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ความกาวหน าของงาน :100%
การจัดการขยะอันตราย โดยมีกิจกรรม ดัง
นี้ 1. แนะนํ าการคัดแยกขยะ 4 ประเภท 2
. แนะนํ าการทํานํ้ าหมักชีวภาพจากเศษผัก
ผลไม 3. แนะนํ าการลด/งดใชโฟมและถุง
พลาสติก 4. แนะนํ าการทงิ้ ขยะ โควิด
(หน ากากอนามัย) ใหถูกวิธี 6. แนะนํ าการ
คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทว
ั ่ ไป
บริเวณชุมชนธรรมมานุรักษ ถนนพระราม
เกา - ดําเนินการจัดทํานํ้ าหมักชีวภาพ เพื่อ
แจกจายใหกับประชาชน

(ไตรมาส 3) ยกเลิกการทดสอบ O-NET
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(12.1). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

(ไตรมาส 3) - จัดเจาหน าที่เทศกิจตรวจ
(13.1). โครงการเทศกิจ School
ตราจุดเสี่ยงภัย (ตูเขียว) ทัง้ กลางวันและ Care
กลางคืน วันละ 3 ครัง้ / วัน/จุด จํานวน 5 ความกาวหน าของงาน :55%
จุด ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของ
กลอง CCTV และตรวจสอบไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยเป็ นประจําทุกวัน ไม
พบปัญหาแตอยางใด - เดือนเมษายน 2
564 จัดเจาหน าที่เทศกิจอํานวยความ
สะดวกดานการจราจรบริเวณหน าโรงเรียน
ที่มีการสอบปลายภาคในพ้ น
ื ที่เขต เพื่อ
ป องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร
ตลอดจนดูแลความปลอดภัยใหกับนัก
เรียน ผูปกครอง และประชาชนที่ใชเสน
ทางสัญจร - เดือนพฤษภาคม 2564
โรงเรียนปิดภาคเรียน - เดือนมิถุนายน
ขณะนี้โรงเรียนใชวิธีการเรียนแบบ
ออนไลนที่บาน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายเทศกิจ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

40.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (เครือขาย)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

จํานวนเครือขายประชาคม ที่เป็ นทางการ
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผน ตัดสินใจ และติดตามตรวจสอบ
การทํางานของกรุงเทพมหานคร

(เครือขาย)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรม ครบ
ตามเป าหมายที่กําหนดแลว

(14.1). คาใชจายในการจัดงานวัน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประ สวัสดิการสังฯ
เพณี
ความกาวหน าของงาน :80%

(ไตรมาส 3) - จัดซ้ อ
ื วัสดุและสงมอบให
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนเรียบรอยแลว
- จัดการเรียนการสอนออนไลน มีคลิปการ
สอนสงใหผูปกครองทางกลุมไลนและมอบ
หมายงานใหผูปกครองรับไปใหเด็กทําที่บา
น - ผูปกครองรับอาหารกลางวันของเด็กที
ศูนยฯ เพื่อใหเด็กบริโภคอาหารครบ5หมู
(ดําเนินการไดไมครบทุกศูนย เนืองจาก
สถานการณโควิด-19)

(15.1). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน สวัสดิการสังฯ
ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) มีเครือขายประชาคม 1
เครื่อขาย คือ เครือขายประชาคมคนรัก
คลองตัน

(16.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการสังฯ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการ ตาม
ขัน
้ ตอนการปฏิบัติงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(17.1). กิจกรรมการซักซอมปฏิบัติ
การตามแผนปองกันและบรรเทา
เหตุอัคคีภัยและสาธารณภัย
ความกาวหน าของงาน :70%
(17.2). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :95%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

(17.3). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายโยธา
ซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประ
ชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%
(17.4). ปรับปรุงซอยรามคําแหง 3/1 ฝ ายโยธา
ความกาวหน าของงาน :41%

คร

(17.5). โครงการสถานประกอบการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สีขาว
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :95%
(17.6). กิจกรรมตรวจสอบสถาน
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
บริการและสถานบันเทิงในพ้ น
ื ที่เขต ขาภิบาล
สวนหลวง
ความกาวหน าของงาน :95%
(17.7). บูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออก ในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(17.8). กรุงเทพมหานครเขตปลอด ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
บุหรี่
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :95%

(17.9). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
(17.10). คาใชจายในการประชุมครู ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :10%
(17.11). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
หัวหมาก
ความกาวหน าของงาน :90%

าน

(17.12). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
สุเหราใหม
ความกาวหน าของงาน :100%
(17.13). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดใต(ราษฎรนิรมิต)
ความกาวหน าของงาน :50%
(17.14). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
วัดทองใน
ความกาวหน าของงาน :100%
(17.15). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
มัธยมนาคนาวาอุปถัมภ
ความกาวหน าของงาน :50%
(17.16). โครงการปรับปรุงโรงเรียน ฝ ายการศึกษา
คลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(17.22). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(17.24). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(17.26). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(17.23). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(17.25). คาใชจายในการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :60%

(17.27). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(17.29). คาใชจายตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายการศึกษา

(17.31). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(17.28). คาใชจายในการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
อาหรับ
ความกาวหน าของงาน :60%

กร
ุงเ

(17.30). คาใชจายในการสอนภาษา ฝ ายการศึกษา
มลายู
ความกาวหน าของงาน :50%

ม

(17.20). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

พ

(17.19). คาใชจายในการจัดประชุม ฝ ายการศึกษา
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ห

ฝ ายการศึกษา

(17.18). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :100%

ท

(17.17). คาใชจายในการฝึกอบรม
นายหมูลูกเสือสามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%

(17.32). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(17.33). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(17.34). คาใชจายในการเสริมสราง ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี
ความกาวหน าของงาน :100%

(17.35). คาใชจายในการดําเนินงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สวัสดิการสังฯ
การเกษตร
ความกาวหน าของงาน :80%
(17.36). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.38). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.40). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.42). คาใชจายในการอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :70%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.44). ศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.37). คาใชจายในการจัด
กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.39). คาใชจายในการสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมฤดูรอน
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.41). คาใชจายในการสนับสนุน
เจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.43). คาใชจายโครงการรูใช รู
เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการสังฯ

(17.45). คาใชจายในการบริหารจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การ พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหา สวัสดิการสังฯ
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(โครงการ)

(โครงการ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
19

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 20 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตสวนหลวง ได (18.1). กิจกรรมเรงรัดการใชจายงบ ฝ ายการคลัง
รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็ นเงิน
ประมาณสํานักงานเขตสวนหลวง
381,385,569.00 บาท เบิกจายแลวเป็ น
ความกาวหน าของงาน :60%
เงิน 185,362,285.28 บาท คงเหลือเป็ น
เงิน 196,023,283.72 บาท คิดเป็ นรอยละ
48.60

(ไตรมาส 3) 1. เจาหน าที่ฝายปกครอง
(19.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม ฝ ายปกครอง
สรางฟอรมบนแอพริเคชัน
่ Google Sheet เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
โดยรวบรวมเรื่องรองเรียนคงคางจากทุก ของหนวยงาน
ชองทาง นับจนถึงวันศุกรเชาของสัปดาห ความกา วหน าของงาน :95%
นัน
้ ๆ กอนสง Link ในกลุมไลนและผุรับผิด
ชอบของฝายนัน
้ ๆตอบภายในวันจันทรของ
สัปดาหโดยแสดงระดับความเรงดวนผาน
การไลระดับสีดังนี้ สีเขียว คงคาง 0- 3 วัน
ทําการ สีเหลือง คงคาง 4-7 วันทําการ สี
สม คงคาง 8-15 วันทําการ สีแดง คงคาง
มากกวา 15 วันทําการ 2. สง link เรื่อง
รองเรียนคงคางในไลนกลุมสวนหลวง
1555 เพื่อใหเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานรายงาน
ผลเป็ นปัจจุบัน โดยผูบริหารเขตสามารถ
ทราบขอมูลไดรวดเร็ว 3. ฝ ายปกครองจัด
ทํารายงานเรื่องคงคางประจําสัปดาห
รายงานผูอํานวยการเขตใหทราบ 4.
ติดตามผลการดําเนินการในที่ประชุมผู
บริหารเป็ นประจําทุกสัปดาห 5.สรุปและ
รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ
รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานใหผู
บริหารทราบเป็ นรายไตรมาสและสน
ิ้ สุด
โครงการในเดือน สิงหาคม - กันยายน 2
564
(ไตรมาส 3) สํานักงานเขตสวนหลวงได
(20.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด
ดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 3 และ 4 ดังนี้ 1. เก็บฐานขอมูลของสํานักงานเขต
ปรับปรุงขอมูลเป็ นปัจจุบันตามบัญชี
สวนหลวง
รายการขอมูล ทุกเดือน 2. การนํ าไปใช
ความกา วหน าของงาน :90%
เชิงประจักษ จากกรายงานการประชุม
คณะทํางานกํากับดูแลขอมูลระดับหนวย
งานของสํานักงานเขตสวนหลวง ลงวันที่
2 ธันวาคม 2563 (ขัน
้ ตอนที่ 4 ใน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณามติที่
ประชุม)

คร

18

ฝ ายปกครอง

-

าน

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

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

ม

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

พ

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

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)
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