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

2

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

1.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ และ
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

6

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) รอย
ละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) รอย
ละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียใน
เขตบางแค
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางแคมี
กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ )

(ฐานขอมูล)

(รอยละ )

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) คลองภาษีเจริญ - อยูระหวาง (1.1). ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสาย
ดําเนินการ สรางจุดเช็คอิน Check in ณ หลักในพ้ น
ื ที่เขตบางแค
บริเวณวัดมวง - อยูระหวางดําเนินการติด ความกาวหน าของงาน :90%
ตัง้ ปายประดับตาง ๆ ใหมีความสวยงาม
และเป็ นอัตลักษณของพ้ น
ื ที่ - มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองผานชองทางเว็บไซตสํานักงาน
เขตบางแค - มีการประชาสัมพันธกิจกรรม
การปรับปรุงภูมิทัศนคลองผานเฟซบุคเขต
บางแค - ดําเนินการใหความรูกับประชาชน
ริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชุมชน
ชาววัดมวง จํานวน 1 ครัง้  เมื่อวันที่ 5
พฤษภาคม 2564 - ดําเนินการใหความรู
กับประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทําถัง
หรือบอดักไขมันสําหรับบานเรือน ณ
ชุมชนชาววัดมวง จํานวน 1 ครัง้  เมื่อวันที่
5 พฤษภาคม 2564 - ดําเนินการตรวจเฝ า
ระวังการกระทําความผิดในบริเวณที่สา
ธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม
บริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริม
คลอง เพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรม
จํานวน 4 ครัง้ /เดือน/คลอง แบงเป็ นชวง
กลางวัน 2 ครัง้  และ ชวงกลางคืน 2 ครัง้ 
- มีการตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูก
สรางตลอดแนวคลอง (สะพานขามคลอง)
ใหอยูในสภาพพรอมใช งานหรือสภาพที่ดี
ขึ้น ครบทุกจุดตามแผนที่กําหนด - มีการ
ตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอด
แนวคลอง (ราวกันตก) ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานหรือสภาพที่ดีข้ น
ึ  (ทาสีราวกัน
ตก) ยังไมครบทุกจุดตามแผนที่กําหนด
(ทัง้ หมด 19 จุด แลวเสร็จ 17 จุด อยู
ระหวางดําเนินการ 2 จุด) คลองบางแวก อยูระหวางดําเนินการ สรางจุดเช็คอิน
Check in ณ บริเวณวัดบุณยประดิษฐ -อยู
ระหวางดําเนินการติดตงั ้ ปายประดับตาง ๆ
ใหมีความสวยงามและเป็ นอัตลักษณของ
พื้นที่ - มีการประชาสัมพันธกิจกรรมการ
ปรับปรุงภูมิทัศนคลองผานชองทาง
เว็บไซตสํานักงานเขตบางแค - มีการ
ประชาสัมพันธกิจกรรมการปรับปรุงภูมิ
ทัศนคลองผานเฟซบุคเขตบางแค - ดําเนิน
การใหความรูกับประชาชนริมคลอง เรื่อง
การคัดแยกขยะ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณ
สามัคคี จํานวน 1 ครัง้  เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2564 - ดําเนินการใหความรูกับ
ประชาชนริมคลอง เรื่องการคัดแยกขยะ
ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จํานวน 1 ครัง้ 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - ดําเนินการ
ใหความรูกับประชาชนริมคลอง เรื่องการ
จัดทําถังหรือบอดักไขมันสําหรับบานเรือน
ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี จํานวน
1 ครัง้  เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ดําเนินการใหความรูกับประชาชนริมคลอง
เรื่องการจัดทําถังหรือบอดักไขมันสําหรับ
บานเรือน ณ ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา จํานว
น 1 ครัง้  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - มี
การตรวจสอบและซอมแซมสิ่งปลูกสราง
ตลอดแนวคลอง (ราวกันตก) ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานหรือสภาพที่ดีข้ น
ึ  (ทาสี
ราวกันตก) (ทัง้ หมด 1 จุด ดําเนินการครบ
ทุกจุดตามแผน) - มีการตรวจสอบและ
ซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลอง
(สะพานขามคลอง) ใหอยูในสภาพพรอมใช
งานหรือสภาพที่ดีข้ น
ึ  (ทัง้ หมด 3 จุด แลว
เสร็จ 1 จุด อยูระหวางดําเนินการ 2 จุด) ดําเนินการตรวจเฝ าระวังการกระทําความ
ผิดในบริเวณที่สาธารณะ พื้นที่เสี่ยงการ
เกิดอาชญากรรม บริเวณทางเดินแนว
คลอง และจุดเสี่ยงริมคลอง เพื่อปองกัน
การเกิดอาชญากรรม จํานวน 4 ครัง้ /เดือน
/คลอง แบงเป็ นชวงกลางวัน 2 ครัง้  และ
ชวงกลางคืน 2 ครัง้  คลองบางเชือกหนัง ดําเนินการการพัฒนาสถานที่พักผอน จุด
ชมวิวทิวทัศนและสรางจุดเช็คอิน Check
in 1 จุด ณ หลังโรงเรียนบางเชือกหนัง อยูระหวางดําเนินการติดตงั ้ ปายประดับ
ตาง ๆ ใหมีความสวยงามและเป็ นอัต
ลักษณของพ้ น
ื ที่ - ดําเนินการปรับปรุง
สะพานทางเดินขามคลองบริเวณชุมชน
ทองพูนพัฒนา - มีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนคลองผาน
ชองทางเว็บไซตสํานักงานเขตบางแค - มี
การประชาสัมพันธกิจกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศนคลองผานเฟซบุคเขตบางแค ดําเนินการใหความรูกับประชาชนริมคลอง
เรื่องการคัดแยกขยะ จํานวน 1 ครัง้ เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ณ ชุมชนทอง
พูนพัฒนา - ดําเนินการใหความรูกับ
ประชาชนริมคลอง เรื่องการจัดทําถังหรือ
บอดักไขมันสําหรับบานเรือน จํานวน 1
ครัง้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564 ณ
ชุมชนทองพูนพัฒนา - มีการตรวจสอบ
และซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอดแนวคลอง
(ราวกันตก) ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
หรือสภาพที่ดีข้ น
ึ  (ทาสีราวกันตก) (ทัง้
หมด 3 จุด แลวเสร็จ 3 จุด ) - มีการตรวจ
สอบและซอมแซมสิ่งปลูกสรางตลอดแนว
คลอง (สะพานขามคลอง) ใหอยูในสภาพ
พรอมใช งานหรือสภาพที่ดีข้ น
ึ  (ทัง้ หมด 4
จุด แลวเสร็จ 4 จุด ) - ดําเนินการตรวจ
เฝ าระวังการกระทําความผิดในบริเวณที่สา
ธารณะ พื้นที่เสี่ยงการเกิดอาชญากรรม
บริเวณทางเดินแนวคลอง และจุดเสี่ยงริม
คลอง เพื่อปองกันการเกิดอาชญากรรม
จํานวน 4 ครัง้ /เดือน/คลอง แบงเป็ นชวง
กลางวัน 2 ครัง้  และ ชวงกลางคืน 2 ครัง้

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

คร

ผลงานลาสุด

5.00
(ระดับ)

าน

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

ระดับ

0.0.

ม

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) 1. ติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ
(2.1). กิจกรรมจัดทําแผนการติดตงั ้ ฝ ายโยธา
บริเวณบางแวก 85 (หมูบานเดอะเลกาซี) ไฟฟ าแสงสวางพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
ถนนบางแวก แขวงบางไผ (การไฟฟ า
ความกาวหน าของงาน :70%
นครหลวงไดประมาณราคาคาติดตงั ้ ไฟฟ า
สาธารณะแลว เป็ นเงิน 38,890.- บาท ลง
นามในหนังสือตอบตกลงจางติดตงั ้ ไฟฟ า
สาธารณะ ที่ กท 8703/1837 ลงวันที่ 9
เมษายน 2564 การไฟฟาฯ ติดตงั ้ แลวเสร็จ
และเบิกจายเงินแลว 100%) 2. ติดตงั ้
ไฟฟ าสาธารณะบริเวณบริเวณซอยแยก
ซอยเพชรเกษม 68 (ซอยตนสัก) ถนเพชร
เกษม แขวงบางแคเหนือ (การไฟฟ า
นครหลวงไดประมาณราคาคาติดตงั ้ ไฟฟ า
สาธารณะแลว เป็ นเงิน 22,580.- บาท ลง
นามในหนังสือตอบตกลงจางติดตงั ้ ไฟฟ า
สาธารณะ ที่ กท 8703/1503 ลงวันที่ 22
มีนาคม 2564 การไฟฟาฯ ติดตงั ้ แลวเสร็จ
และเบิกจายเงินแลว 100%) 3. ติดตงั ้
ไฟฟ าสาธารณะบริเวณซอยตรงขาม
หมูบานศุภาลัย ถนนราชมนตรี แขวงบาง
ไผ (การไฟฟ านครหลวงไดประมาณราคา
คาติดตงั ้  ไฟฟ าสาธารณะแลว เป็ นเงิน
36,110.- บาท ลงนามในหนังสือตอบ
ตกลงจางติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ ที่ กท
8703/1505 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564
การไฟฟาฯ ติดตงั ้ แลวเสร็จและเบิกจาย
เงินแลว 100%) 4. ติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ
บริเวณถนนหมูบานรอยัลวิลลา ถนนบาง
แวก แขวงบางไผ (การไฟฟ านครหลวงได
ประมาณราคาคาติดตงั ้ แลว เป็ นเงิน
118,080.- บาท (ไดรับงบประมาณแลว
อยูระหวางดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนพรบ.
การจัดซ้ อ
ื จัดจางฯ พ.ศ. 2560) 5. ติดตงั ้
ไฟฟ าสาธารณะบริเวนถนนภายในซอย
หมูบานเดอะโฮม ถนนบางแวก แขวงบาง
ไผ (การไฟฟ านครหลวงไดประมาณราคา
คาติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ แลว เป็ นเงิน
142,640.- บาท แตมีประชาชนขอคัดคาน
การติดตงั ้ ไฟฟ าสาธารณะ) 6. ติดตงั ้ ไฟฟ า
สาธารณะบริเวณซอยบางแค 14 ซอยแยก
วงศาโรจน แยกยอยมน
ั ่ มะโน ถนนบางแค
แขวงบางแค (ไดรับงบประมาณแลว และ
ไดดําเนินการตามพรบ.การจัดซ้ อ
ื จัดจางฯ
พ.ศ. 2560 ใบสัง่ จางเลขที่ 21-6-64 ลว.
20 พ.ค. 2564 อยูระหวางการติดตงั ้ ของ
การไฟฟาฯ)

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจประเมินการ (3.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
สุขาภิบาลอาหารไดแก รานอาหาร 41 แหง อาหารปลอดภัย
มินิมารท24 แหง เพื่อขอปายอาหารปลอด ความกา วหน าของงาน :98%
ภัย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจประเมินการ (4.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
สุขาภิบาลอาหารไดแก รานอาหาร 41 แหง อาหารปลอดภัย
มินิมารท24 แหง เพื่อขอปายอาหารปลอด ความกาวหน าของงาน :98%
ภัย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ประชาสัมพันธการชําระคา
ทําเนียมและการบําบัดน้ํ าเสียที่ถูกวิธี พ
รอมลงรหัสเลขบาน 11 และปรับปรุง
ขอมูลใหเป็ นปัจจุบัน

(5.1). โครงการสํารวจขอมูลระบบ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
บําบัดน้ํ าเสียของสถานประกอบการ ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมการปองกัน
(6.1). โครงการกรุงเทพเขตปลอด
ควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชนพ้ น
ื ที่เขต ยุงลาย
บางแค และหมูบาน สถานศึกษา ศาสน
ความกาวหน าของงาน :80%
สถาน ผูครอบครองอาคารสถานที่ภาครัฐ
และเอกชน สถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
บางแค พื้นที่รกรางวางเปลา และอ่ น
ื  ๆ ดัง
นี้ 1. สํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธยุง
ลายในชุมชนและครัวเรือน 2. ฉีดพนสาร
เคมีกําจัดยุงลายและใชทรายที่ฟอสฟอรัส
กําจัดลูกนํ้ ายุงลาย 3.เผยแพรประชา
สัมพันธ แจกเอกสารแผนพับโรคไขเลือด
ออก 4. ปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมไมใหเป็ นแหลงแพรพันธุโรคไข
เลือดออก

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

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

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

10

เด็กมีพัฒนาการสมวัย (1) รอยละของ
นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

0.0.

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

นักเรียนสามารถผลิตส่ อ
ื การเรียนรูตาม
เกณฑที่กําหนด

12

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
16

เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรียนที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดเขาสู
กระบวนการพัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื
ที่

0.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ภูมิปัญญา
)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ผลการจัดเก็บภาษีทงั ้  4 ประ (7.1). โครงการประชาสัมพันธเชิง
เภท ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม 2563ถึงวันที่ รุกการจัดเก็บภาษี
30 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 1. ภาษีโรงเรือน ความกาวหน าของงาน :90%
และที่ดิน จํานวน 295 ราย จํานวน 9
,435,202.66 บาท 2. ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 1,529 ราย จํานวนเงิน 258,758.
64 บาท 3. ภาษีปาย จํานวน 1,992 ราย
จํานวนเงิน 20,773,835.24 บาท 4. ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 13,651ราย
จํานวนเงิน 15,293,653.49 บาท รวมผล
การจัดเก็บภาษีทงั ้  4 ประเภท จํานวน
17,467ราย จํานวนเงิน 45,764,491.03
บาท อยูระหวางการจัดเก็บภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง โดยมีการออกสํารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ตามหนังสือสํานักงาน
เขตบางแค ที่ กท 8705/5396 ลงวันที่ 2
ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความรวมมือการ
์ ารใช
เขาสํารวจและใหขอมูลกรรมสิทธิก
ประโยชนและที่อยูเจาของกรรมสิทธิ ์ และ
บันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางจัดสงขอมูลรายการทรัพย
สิน ภ.ด.ส.3 , ภ.ด.ส.4 และดําเนินการ
ตามคํารองขอแกไขบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง/บัญชีรายการหองชุดตามมา
ตรา 32 ดําเนินการจัดสงแบบแสดง
รายการคํานวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ภ.ด.ส.7

(ไตรมาส 3) มีการดําเนินการจัดทํานํ้ าหมัก (8.1). โครงการสงเสริมการแปรรูป
ชีวภาพที่ศูนยเรียนรู ณ สํานักงานเขต
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
และใหความรูแกโรงเรียนและชุมชนใน
ชน
พื้นที่อยางตอเนื่อง
ความกาวหน าของงาน :80%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายรายได

คร

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ )

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการหาตัวผูรับจางและ (9.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง ฝ ายรักษาความสะอาด
ลงนามในสัญญาเรียบรอยแลว ขณะนี้อยู และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
และสวนสาธารณ
ระหวางดําเนินการตามสัญญา
ความกาวหน าของงาน :90%
(ไตรมาส 3) สถานศึกษาในสังกัดจํานวน
12 โรงเรียน ดําเนินโครงการกิจกรรมใน
สถานศึกษาใหกับนักเรียนชน
ั ้ อนุบาลปีที่ 1 (10.1). บานนักวิทยาศาสตรนอย
ฝ ายการศึกษา
- 2 เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ ความกาวหน าของงาน :100%
มาตรฐานของกรุงเทพมหานครครบ 4
ดาน ไดแก รางกาย อารมณ สังคม และสติ
ปั ญญา โดยมีรอยละของนักเรียนระดับ
ปฐมวัย = จํานวนนักเรียนระดับปฐมวัยมี (10.2). สงเสริมพัฒนาศักยภาพเด็ก ฝ ายการศึกษา
ปฐมวัย
พัฒนาการสมัย x 100 หารดวย จํานวน
ความกา วหน าของงาน :100%
นักเรียนระดับปฐมวันทงั ้ หมด คิดเป็ น
จํานวน 1,262 x 100 หารดวย 1,290 คิด
เป็ นรอยละ 97.83
(ไตรมาส 3) ทุกโรงเรียนในสังกัด จํานวน (11.1). โครงการสงเสริมสนับสนุน
12 โรงเรียนดําเนินการจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อจัด ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
ทําโครงการ / กิจกรรม ในภาคการศึกษาที่ การเรียนรู
1/2564
ความกาวหน าของงาน :45%

(ไตรมาส 3) ****ประจําเดือนเมษายน 2
564 - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) ในบริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติด
ตัง้ ตูเขียว) จํานวนอยางนอย 1 ครัง้ /จุด
/วัน - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกเฝ าระวัง
และตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยง (จุดที่ติดตงั ้ ตู
เขียว) จํานวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยง
ภัยตอการเกิดอาชญากรรม ที่สํานักงาน
เขตสํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจ
สอบกลองวงจรปิด (CCTV) จํานวน 4 จุด
1. หมูบานเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม
102/1 2. หมูบานชัชฎาวิลลา ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังหาง
สรรพสินคาโลตัส บางแค 4. บริเวณยู
เทิรนใตสะพานขามคลองบางไผ ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 - เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจ
จุดเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม และ
ตรวจกลองวงจรปิด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่
30 มีนาคม – 27 เมษายน 2564 รวม 29
วัน) ตรวจวันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวน
ครัง้ ที่ตรวจ 348 ครัง้  จุดเสี่ยงภัยตอการ
เกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจทองที่
สํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจสอบ
กลองวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานี
ตํารวจนครบาลเพชรเกษม จํานวน 4 จุด
1. สวนบางแคภิรมย 2. ซอยรมไทร 3.
สะพานลอยสําเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจร
ปิ ด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 30 มีนาคม – 27
เมษายน 2564 รวม 29 วัน) ตรวจวันละ 3
ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ 348
ครัง้  พื้นที่สถานีตํารวจนครบาลหลักสอง
จํานวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนารมย 2
. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง - เจา
หน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอการ
เกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจรปิด
(CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 30 มีนาคม – 27
เมษายน 2564 รวม 29 วัน) ตรวจวันละ 3
ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ 261
ครัง้  ****ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) ในบริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติด
ตัง้ ตูเขียว) จํานวนอยางนอย 1 ครัง้ /จุด
/วัน - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกเฝ าระวัง
และตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยง (จุดที่ติดตงั ้ ตู
เขียว) จํานวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยง
ภัยตอการเกิดอาชญากรรม ที่สํานักงาน
เขตสํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจ
สอบกลองวงจรปิด (CCTV) จํานวน 4 จุด
1. หมูบานเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม
102/1 2. หมูบานชัชฎาวิลลา ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังหาง
สรรพสินคาโลตัส บางแค 4. บริเวณยู
เทิรนใตสะพานขามคลองบางไผ ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 - เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจ
จุดเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม และ
ตรวจกลองวงจรปิด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่
28 เมษายน – 27 พฤษภาคม 2564 รวม
30 วัน) ตรวจวันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวม
จํานวนครัง้ ที่ตรวจ 360 ครัง้  จุดเสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจทองที่
สํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจสอบ
กลองวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานี
ตํารวจนครบาลเพชรเกษม จํานวน 4 จุด
1. สวนบางแคภิรมย 2. ซอยรมไทร 3.
สะพานลอยสําเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจร
ปิ ด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 28 เมษายน –
27 พฤษภาคม 2564 รวม 30 วัน) ตรวจ
วันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ
360 ครัง้  พื้นที่สถานีตํารวจนครบาลหลัก
สอง จํานวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนา
รมย 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจร
ปิ ด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 28 เมษายน –
27 พฤษภาคม 2564 รวม 30 วัน) ตรวจ
วันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ
270 ครัง้  ****ประจําเดือนมิถุนายน 2564
- จัดเจาหน าที่เทศกิจออกตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) ในบริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (จุดที่ติด
ตัง้ ตูเขียว) จํานวนอยางนอย 1 ครัง้ /จุด
/วัน - จัดเจาหน าที่เทศกิจออกเฝ าระวัง
และตรวจตราพ้ น
ื ที่เสี่ยง (จุดที่ติดตงั ้ ตู
เขียว) จํานวน 11 จุดทุกวัน ดังนี้ จุดเสี่ยง
ภัยตอการเกิดอาชญากรรม ที่สํานักงาน
เขตสํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจ
สอบกลองวงจรปิด(CCTV) จํานวน 4 จุด
1. หมูบานเศรษฐกิจ ซอยเพชรเกษม
102/1 2. หมูบานชัชฎาวิลลา ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 3. บริเวณซอยหลังหาง
สรรพสินคาโลตัส บางแค 4. บริเวณยู
เทิรนใตสะพานขามคลองบางไผ ถนนพุทธ
มณฑลสาย 3 - เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจ
จุดเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรม และ
ตรวจกลองวงจรปิด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่
28 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 รวม
31 วัน) ตรวจวันละ 3 ครัง้ ตอจุด รวม
จํานวนครัง้ ที่ตรวจ 372 ครัง้  จุดเสี่ยงภัย
ตอการเกิดอาชญากรรมที่กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาลหรือสถานีตํารวจทองที่
สํารวจ (ติดตงั ้ ตูเขียว) พรอมตรวจสอบ
กลองวงจรปิด (CCTV) พื้นที่สถานี
ตํารวจนครบาลเพชรเกษม จํานวน 4 จุด
1. สวนบางแคภิรมย 2. ซอยรมไทร 3.
สะพานลอยสําเพ็ง 2 4. มูลนิธิ 5 ธันวา เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจร
ปิ ด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 28 พฤษภาคม –
27 มิถุนายน 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวัน
ละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ
372 ครัง้  พื้นที่สถานีตํารวจนครบาลหลัก
สอง จํานวน 3 จุด 1. สวนเพชรกาญจนา
รมย 2. ถนน 60 พรรษา 3. ถนนนครลุง เจาหน าที่เทศกิจไดตรวจจุดเสี่ยงภัยตอ
การเกิดอาชญากรรม และตรวจกลองวงจร
ปิ ด (CCTV) (ตัง้ แตวันที่ 28 พฤษภาคม –
27 มิถุนายน 2564 รวม 31 วัน) ตรวจวัน
ละ 3 ครัง้ ตอจุด รวมจํานวนครัง้ ที่ตรวจ 2
79 ครัง้
(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(12.1). กิจกรรมทําความสะอาด
พื้นที่เขตบางเเค
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ห

ระดับ

0.0.

ม

กลยุทธ

(12.2). กิจกรรมดูแลตัดตนไมพ้ น
ื ที่ ฝ ายรักษาความสะอาด
เขตบางเเค
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภา
ษี

ท

7

กร
ุงเ

มิติท่ี

(12.3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ฝ ายเทศกิจ
การตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตออาชญากรรม
ความกาวหน าของงาน :90%

(13.1). โครงการสงเสริมและพัฒนา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กกอนวัยเรียนใหมีพัฒนาการสม สวัสดิการ
วัย
ความกาวหน าของงาน :90%

(14.1). โครงการสงเสริมและพัฒนา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เด็กกอนวัยเรียนใหมีพัฒนาการสม สวัสดิการ
วัย
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3)

(15.1). กิจกรรมจัดตงั ้ เครือขาย
ประชาคมเพื่อประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) คัดเลือกภูมิปัญญาผูสูงอายุ

(16.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียนภูมิปัญญา
และไดเผยแพรภูมิปัญญา ประสบการณ
ความรู ความสามารถสูสังคม

(ภูมิปัญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(17.1). โครงการดําเนินงานศูนย
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตร
ความกาวหน าของงาน :85%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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18

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

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่กําหนดไว มีบางโครงการไดรับอนุมัติให
ยกเลิกการดําเนินโครงการ และมีบาง
โครงการไดรับอนุมัติใหยกเลิกการดําเนิน
โครงการ ใหชะลอการดําเนินการเนื่องจาก
เป็ นกิจกรรมที่ไดรับผลการะทบจากการ
แพรระบาดของโรคโควิด 19

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(18.1). โครงการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :88%

ฝ ายปกครอง

(18.3). โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายปกครอง

(18.5). ขุดลอกคลองยายกวย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(18.7). ขุดลอกลํากระโดงขาง
หมูบานศรีมงคล (ตัดซอยยิ่งเจริญ)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(18.2). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :10%

(18.6). ขุดลอกคลองเลาหมู
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(18.8). ขุดลอกคลองบางดวน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

คร

(18.4). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
ความกาวหน าของงาน :95%

(18.9). ขุดลอกลํากระโดงในหมูบาน ฝ ายโยธา
รํ่ารวยนิเวศน 2
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.10). ขุดลอกคลองสาธารณะขาง ฝ ายโยธา
หมูบานเทพนคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.11). ขุดลอกคลองยายเพิ่ม
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(18.13). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุ
ณยประดิษฐ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(18.15). ปรับปรุงซอยแยกถนน
พุทธมณฑล สาย 3 บริเวณรานตรี
นุชพันธุไม จากถนนพุทธมณฑล
สาย 3 ถึงสุดทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :95%

ฝ ายโยธา

(18.12). ปรับปรุงโรงเรียนบางเชือก ฝ ายโยธา
หนัง
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(18.14). ปรับปรุงซอยเศรษฐกิจ
ฝ ายโยธา
31-11 จากบานเลขที่ 999/21 ถึง
คลองทวีวัฒนา และซอยแยกจาก
บานเลขที่ 999/174 ถึงบานเลขที่ 9
99/190 และซอยแยกจากบานเลขที่
999/414 ทัง้ สองฝั่ง จนสุดทางสา
ธารณะ
ความกาวหน าของงาน :40%

(18.16). ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 9 ฝ ายโยธา
6 จากถนนเพชรเกษม ถึงบานเลขที่
286
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.17). ปรับปรุงซอยแยกซอย
ฝ ายโยธา
เพชรเกษม 68 จากบานเลขที่ 308
ถึงลํากระโดงสาธารณะ และจากบาน
เลขที่ 58/2 ถึงสุดทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.18). ปรับปรุงซอยทรัพยอนงค ฝ ายโยธา
จากถนนบางไผ ถึงสุดทางสาธารณะ
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.19). คาใชจายในการซอมแซม ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณะประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(18.25). กิจกรรมสํารวจและ
รายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว เพื่อ
สภาพเเวดลอมที่ดีของเมือง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(18.24). โครงการลดและคัดแยก
เศษผัก ผลไม ไปใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(18.26). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.27). กิจกรรมการใชประโยชน ฝ ายรักษาความสะอาด
จากกิ่งไมใบไมและนํากลับไปใชประ และสวนสาธารณ
โยชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.28). กิจกรรมสํารวจวัสดุ
รีไซเคิลของรานรับซ้ อ
ื ของเกา
ความกาวหน าของงาน :85%

(18.29). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :70%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ
ฝ ายการศึกษา

(18.30). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(18.31). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
พัฒนาทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :70%
(18.32). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%
(18.33). โครงการพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(18.34). โครงการเสริมสราง
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :55%
(18.35). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%
(18.36). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

(18.39). โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :20%

ฝ ายการศึกษา

(18.41). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :25%

ฝ ายการศึกษา

(18.43). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :25%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(18.37). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ม

(18.23). โครงการจัดเก็บสิ่งของ
เหลือใชหรือขยะชน
ิ้ ใหญ
ความกาวหน าของงาน :75%

พ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(18.22). โครงการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

ท

(18.21). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะ
อาด ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

(18.20). โครงการกรุงเทพมหานคร ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เขตปลอดบุหรี่
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :60%

(18.38). โครงการฝึกอบรมนายหมู ฝ ายการศึกษา
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :20%

(18.40). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(18.42). โครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(18.44). โครงการเกษตรปลอดสา
รพิษ
ความกาวหน าของงาน :73%

ฝ ายการศึกษา

(18.46). โครงการปรับจริง จับจริง
รถจอด และวิ่งบนทางเทา
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายเทศกิจ

(18.45). โครงการอนุรักษพันธุกรรม ฝ ายการศึกษา
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีนองพระราชดําริโดย
กรุงเทพมหานคร ปี  2564
ความกาวหน าของงาน :65%

(18.47). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.48). โครงการสงเสริมกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.49). โครงการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.50). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.52). โครงการอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.51). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(18.53). โครงการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(18.54). โครงการสนับสนุนเจา
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.55). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(18.56). โครงการมหกรรมของดี
กลุมกรุงธนใต
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ
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19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

21

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

(รอยละ )

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการนํ านวัตกรรมไปใช (19.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม ฝ ายปกครอง
ประโยชน โดยนําแพลตฟอรมนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ควบคุมคุณภาพการบริหารพ้ น
ื ที่เชิงรุก
ของหนวยงาน
โดยผูบริหารพ้ น
ื ที่ (CEO) ไปใชเพื่อนําเขา ความกา วหน าของงาน :90%
ขอมูลแผนปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน
และนําเขาขอมูลรายงานการควบคุม
คุณภาพการบริหารพ้ น
ื ที่เชิงรุก ออนไลน
เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน
(ไตรมาส 3) นํ าเขาขอมูลและปรับปรุง
ขอมูลใหมีคุณภาพเป็ นปัจจุบันอยาง
สมํ่าเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลขอมูล
ภาครัฐ และเริ่มนําฐานขอมูลไปใช
ประโยชนเชิงประจักษ

(20.1). ความสําเร็จของการพัฒนา ฝ ายปกครอง
ฐานขอมูลและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) รายงานผลการดําเนินงาน
(21.1). ความสําเร็จของการเบิกจาย ฝ ายการคลัง
ตามตัวชว
ี้ ัด รอยละความสําเร็จของการ
งบประมาณในภาพรวม
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม ผลการ
ความกาวหน าของงาน :58%
เบิกจายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564
ประกอบดวย 1. งบประจําปี  หมวดเงิน
เดือนและคาจางประจํา เป็ นเงิน
104,545,066.53 บาท หมวดคาจางชว
ั่
คราว " 27,231,167.18 บาท หมวดคา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ " 35,701,708.
79 บาท หมวดคาสาธารณูปโภค "
5,593,995.11 บาท หมวดคาครุภัณฑ "
2,748,990.00 บาท หมวดคาที่ดินฯ "
3,347,726.00 บาท หมวดเงินอุดหนุน "
10,121,470.00 บาท หมวดรายจายอ่ น
ื "
9,631,108.28 บาท รวมเบิกจาย "
198,921,231.89 บาท คิดเป็ นรอยละ 46.
13% ผลรวมการดําเนินการเบิกจาย 5
หมวด (ไมนําหมวด 01 และ 02 มานับ
รวม) งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.
890.00 บาท ผลการเบิกจาย 5 หมวด =
67,144,998.18 บาท 2. งบกลาง ไดรับ
จัดสรรงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.
ศ.2564 จํานวนเงิน 62,268,509.00 บาท
ผลการเบิกจาย จํานวนเงิน 46,583,146.
00 บาท

คร

มิติท่ี

-

ห

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ท

พ

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

ม

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

กร
ุงเ

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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