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

50.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

1.0.

ผลผลิต
(Output)

83.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

3.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

จํานวนครัง้ ของการดําเนินงานตรวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่
และการดําเนินงานบังคับใชกฎหมายตามพ
ระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.
ศ. 2560
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

5

6

รอยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
สนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินงาน
โครงการเกี่ยวกับการเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละโครงการที่เป็ นงานประจําของหนวย
งานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(-)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) กําหนดเนื้อหาหลักสูตรใช
(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
สําหรับการฝึกอบรมเรียบรอยแลว และอยู กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
ระหวางกําหนดชวงเวลาดําเนินการ
เสพติด
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ ความกา วหน าของงาน :10%
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการกําหนดชวง
เวลาการดําเนินงานและอนุมัติจัดซ้ อ
ื วัสดุ
ของ 2 กิจกรรม ไดแก 1. การฝึกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก) 2. การฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน) (เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19))

(2.1). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสา ฝ ายปกครอง
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :10%

(ไตรมาส 3) รวบรวมและเผยแพร
ภูมิปัญญาผูสูงอายุในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่

(4.1). คาใชจายศูนยประสานงาน
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :10%

คร

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(2.2). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสา ฝ ายปกครอง
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรทบทวน)
ความกาวหน าของงาน :10%

(ไตรมาส 3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
(3.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
การโครงการฯ ประจําเดือน ตุลาคม 2563 สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
- ธันวาคม 2563 จํานวน 62 ครัง้  ดังนี้ - ปลอดภัย
การดําเนินงานตรวจสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ความกา วหน าของงาน :100%
ในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่ หมายถึง การดําเนิน
งานโดยเจาหน าที่ฝายสิ่งแวดลอมและสุขา
ภิบาล จํานวน 33 ครัง้  -การดําเนินงาน
บังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 หมาย
ถึง การดําเนินงานโดยพนักงานเจาหน าที่ที่
ไดรับการแตงตงั ้  จํานวน 29 ครัง้

าน

จํานวนครัง้ ของการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน

ระดับ

1.0.

(ไตรมาส 3) สนับสนุนการดําเนินงานศูนย (5.1). คาใชจายในการดําเนินงาน
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี สวัสดิการ
ประจําแขวงทุงสองหอง-ตลาดบางเขน
การเกษตร
เขตหลักสี่ จํานวน 1 ศูนย
ความกาวหน าของงาน :100%
(ไตรมาส 3) ทุกโครงการดําเนินการตาม
ขัน
้ ตอนในแผนงาน

(6.1). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(6.3). ปรับปรุงทางเทาซอยวิภาวดี
รังสิต 64
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.5). ปรับปรุงโรงเรียนเคหะ
ทุงสองหองวิทยา 1
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.7). ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่
(ทองใบทิวารีวิทยา)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.9). ปรับปรุงโรงเรียนเคหะ
ทุงสองหองวิทยา 2
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.2). ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ฝ ายโยธา
ซอย 7 แยก 9-1-1 (บริเวณบานเลข
ที่ 321/19) และซอยแยกจากซอย
กําแพงเพชร 6 ซอย 7 แยก 7 ถึง
บานเลขที่ 321/62
ความกาวหน าของงาน :100%

(6.4). ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6
ซอย 7 แยก 3-6 จากบานเลขที่
113/34 ถึงบานเลขที่ 77/9
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.6). ปรับปรุงโรงเรียนบางเขน (ไว ฝ ายโยธา
สาลีอนุสรณ)
ความกาวหน าของงาน :100%

(6.8). ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะทา ฝ ายโยธา
ทราย
ความกาวหน าของงาน :80%

(6.10). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.11). ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ฝ ายโยธา
ซอย 7 แยก 11 แยก 11-2 แยก
11-2-1 แยก 13-1 และแยก 13-1-1
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.12). ปรับปรุงซอยแจงวัฒนะ 12 ฝ ายโยธา
แยก 4-1 แยก 4-3 และซอยเชื่อม
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.13). ปรับปรุงโรงเรียนทุงสอง
หอง (คุปตัยเฐียรอุทิศ)
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(6.15). บูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(6.14). คาใชจายโครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(6.16). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%
(6.17). การฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ ฝ ายการศึกษา
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%
(6.18). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

(6.21). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(6.25). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :20%

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(6.19). คาใชจายโครงการเรียนฟรี
เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ห

2

กลยุทธ

ม

จํานวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด มีสวนรวมใน
กิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1

ท

มิติท่ี

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

(6.22). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(6.24). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(6.26). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.27). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา ฝ ายการศึกษา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(6.28). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(6.30). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายการศึกษา

(6.32). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(6.29). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(6.31). คาใชจายในการสอนภาษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายการศึกษา

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

ฝ ายการศึกษา

(6.34). คาใชจายในการเสริมสราง ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร ตามพระราชดําริสมเด็จ พระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุ
มารี
ความกาวหน าของงาน :100%
(6.35). อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
ฝ ายการศึกษา
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ
มารี สนองพระราชดําริโดยกรุงเทพ
มหานคร ปี  2564
ความกาวหน าของงาน :100%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(6.36). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(6.37). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูง สวัสดิการ
อายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100%
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(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

8

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

2.0.

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

15

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

1.0.

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

7.0.

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 4
การนํ าขอมูลไปใชประโยชนในการปฏิบัติ
งาน โดยมีหลักฐานที่เป็ นประจักษและ
สามารถตรวจสอบไดอยางเป็ นรูปธรรม ดัง
นี้ 1. เอกสารแบบฟอรมสํารวจขอมูลการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรียในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่ 2
. นํ าขอมูลจากแบบฟอรมสํารวจขอมูลการ
ปลูกพืชเกษตรอินทรียในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่
มาบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของเกษตรกร โดยจัดโครงการ
สอนเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด
ฝ ายปกครอง
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ
สํานักงานเขตหลักสี่
ความกาวหน าของงาน :80%

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการกิจกรรมจิตอา (8.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ฝ ายโยธา
สา และจิตอาสาจากหนวยทหารพระราชทา คลองสายหลักในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
น กรมทหารมหาดเล็ก 904 พล.ม.2 รอ. นคร
รวมกันเก็บขยะในคลองเปรมประชากร พ ความกา วหน าของงาน :85%
รอมรณรงคใหประชาชนสองฝั่งคลองรวม
กันรักษาความสะอาด ไมทงิ้ ขยะลงคลอง
เพื่อความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบรอย
สภาพแวดลอมดี และปลอดภัยจากโรค
ระบาด 2. ดําเนินการกิจกรรมจิตอาสา
"เราทําความ ดี ดวยหัวใจ" พัฒนาคลอง
เปรมประชากร โดยฉีดพนน้ํ าจุลินทรียปรับ
สภาพคุณภาพน้ํ า เก็บขยะในคลอง พรอมร
ณรงคใหประชาชนสองฝั่งคลองรวมกัน
รักษาความสะอาด ไมทงิ้ ขยะ-ไขมันลง
คลอง เพื่อความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบ
รอย สภาพแวดลอมดี และปลอดภัยจาก
โรคระบาด 3. ดําเนินการใหบริการรับซ้ อ
ื
นํ้ ามันพืชเกาใชแลวจากชุมชน และสถาน
ประกอบการ ในราคากิโลกรัมละ 12 บาท
เพื่อใหประชาชนลดการทงิ้ น้ํ ามันใชแลว
ผานทอสาธารณะและลําคลอง ซึ่งจะสง
ผลกระทบตอใหคุณภาพน้ํ าในคลองสาย
ตางๆ ในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่ เชน คลองเปรม
ประชากร คลองลาดพราว 4. ดําเนินการ
ตรวจความเป็ นระเบียบเรียบรอยตลอด
แนวคลองลาดพราว และคลองเปรมประชา
กร ดูแลความปลอดภัยของประชาชนสอง
ฝั ่ งคลอง ขอความรวมมือไมทงิ้ ขยะลง
คลอง และตรวจตราไมใหสิ่งปลูกสรางรุก
ลํ้า กีดขวางการระบายน้ํ า 5. ดําเนินการ
กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดคลองลาด
พราว โดยปรับปรุงทาสีสะพานขามคลอง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่พัก
อาศัยริมคลองลาดพราวใหดียิ่งข้ น
ึ  6.
ดําเนินการร้ อ
ื ถอนอาคารรุกล้าํ แนวเขื่อน
คลองลาดพราว ภายในชุมชนบางบัวเชิง
สะพานไม 1 เพื่อพัฒนาที่อยูอาศัย พัฒนา
ชีวิตความเป็ นอยูของประชาชนริมคลอง
และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํ าของ
กรุงเทพมหานครในกรณีเกิดฝนตกหนัก
7. ติดตงั ้ ดวงไฟฟ าสองสวางระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ริมคลองลาดพราว บริเวณ
ชุมชนบางบัวรวมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม
2) ไดจํานวน 20 ดวง 8. ติดตงั ้ ดวงไฟฟ า
สองสวางระบบพลังงานแสงอาทิตย
บริเวณชุมชนศิษยหลวงปูขาว คลองเปรม
ประชากร ไดจํานวน 2 ดวง 9. ซอมแซม
ดวงไฟฟ าแสงสวางสาธารณะ ริมคลอง
เปรมประชากร ไดจํานวน 7 ดวง 10.
สํารวจพ้ น
ื ที่จุดที่จะดําเนินการติดตงั ้ ปาย
บอกทางไปยังจุดเช็คอิน บริเวณคลองลาด
พราว และคลองเปรมประชากร และอยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อ
จัดทําจุด Check in คลองเปรมประชากร
บริเวณหลังวัดหลักสี่
(ไตรมาส 3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
งานโครงการฯ ตรวจประเมินสถาน
ประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการ และตรวจวิเคราะหการปนเปื้ น
เชื้อโรคและสารเคมี พรอมประชาสัมพันธ
ความรูดานสุขาภิบาลอาหารตอผูคาและ
ประชาชนทว
ั ่ ไป ประจําเดือน ตุลาคม 2
563- มิถุนายน 2564 ประกอบดวย รานอา
หาร/ศูนยอาหาร 125 แหง ตลาด 7 แหง ซู
เปอรมาเก็ต 5 แหง มินิมารท 74 แหง

(ไตรมาส 3) ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
(10.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
งานโครงการฯ ตรวจประเมินสถาน
อาหารปลอดภัย
ประกอบการอาหารตามแผนปฏิบัติงาน
ความกาวหน าของงาน :90%
โครงการ และตรวจวิเคราะหการปนเปื้ น
เชื้อโรคและสารเคมี พรอมประชาสัมพันธ
ความรูดานสุขาภิบาลอาหารตอผูคาและ
ประชาชนทว
ั ่ ไป ประจําเดือน ตุลาคม 2
563- มิถุนายน 2564 ประกอบดวย รานอา
หาร/ศูนยอาหาร 125 แหง ตลาด 7 แหง ซู
เปอรมาเก็ต 5 แหง มินิมารท 74 แหง

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน 2564 - เดือน
มิถุนายน 2564 ดําเนินการดังนี้ - คัดแยก
กิ่งไม ใบไม ที่ตัดแตงจากสวนสาธารณะ
สวนหยอม ตนไมใหญ ตนไมใหญอยูริม
ถนนในหมูบาน เพื่อนํามาหมักกับเศษ
อาหารในพ้ น
ื ที่เขตไดปริมาณใบไม/กิ่งไม
111,500 กิโลกรัม ลําตนทําเชื้อเพลิง
42,000 กิโลกรัม - นํ าขยะเศษอาหาร ผัก
สด ผลไมมาแปรรูปเป็ นปุยน้ํ าชีวภาพ ป ุย
หมักใบไมแหง และเลีย
้ งไสเดือน จํานวน
166,600 กิโลกรัม และนําเศษอาหารเลีย
้ ง
สัตว จํานวน 182,400 กิโลกรัม

คร

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

าน

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

ห

ระดับ

7.0.

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ม

กลยุทธ

(11.1). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายรักษาความสะอาด
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใช และสวนสาธารณ
ประโยชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(11.2). โครงการนํากิ่งไมใบไม
นํ ากลับไปใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) - เตรียมพ้ น
ื ที่เพื่อเพิ่มพ้ น
ื ที่สี (12.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
เขียว ปรับปรุงภูมิทัศน และปลูกซอมแซม ปรับป
 รุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ใหสวยงาม - ตรวจสอบความถูกตองของ ความกาวหน าของงาน :90%
ขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียวของสํานักงานเขต
ทัง้ หมดในโปรแกรมฯ - รายงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมของเมืองที่
ดีตอพ้ น
ื ที่ กทม. (สสล.01) ทุกไตรมาส รายงานขอมูลชนิดและจํานวนตนไมที่ปลูก
(สสล.02) และรายงานขอมูลชนิดและ
จํานวนตนไมที่ขุดยาย (สสล.03) ทุกเดือน

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3) (เมษายน 2564 - มิถุนายน 2 (13.1). โครงการพัฒนาการทอง
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
564) (งดการจัดกิจกรรมเนื่องจาก
เที่ยววิถีถิ่นสูการทองเที่ยวที่ยงั ่ ยืน สวัสดิการ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ ในแหลงทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร
ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19))
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดของ
(14.1). ความสําเร็จในการเสนอ
ฝ ายทะเบียน
โครงการขอบานเลขที่ออนไลนของ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สํานักงานเขตหลักสี่ พรอมประชาสัมพันธ ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในประชาชนรับทราบ
ความกาวหน าของงาน :90%
(ไตรมาส 3) - ติดตามเรงรัดเบิกจายงบ
(15.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดให
ประมาณในภาพรวมของสํานักงาน
เป็ นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช เขตหลักสี่
จายงบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
ความกา วหน าของงาน :62%
2564 - ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
สําหรับรายการที่มีความจําเป็ นตองดําเนิน
การในระหวางปี 2564 และจัดทําคําของบ
ประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปี  2564
รวมถึงดําเนินการจัดทําเอกสารตนแบบงบ
ประมาณแบบมุงเน นผลงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2565

ฝ ายการคลัง

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

ท

7

กร
ุงเ

มิติท่ี

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/3

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

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

คร

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

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

าน

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

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

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