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

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

4.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

4

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

6

7

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

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุนการ
พัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบระบบสาร
สนเทศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีการจัดสภาพแวดลอม
ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

1.0.

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ภูมิปัญญา
)

3.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ )

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
ตามประมาณการ
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมดานวัฒนธร
รม ประเพณี และวันสําคัญ

(ภูมิปัญญา)

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสรางสรรค
ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.0.

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) เนื่องจากสถานการณการ
(1.1). โครงการอาสาสมัคร
ฝ ายปกครอง
ระบายโรคโควิดยังไมคลี่คลายจึงเลื่อนการ กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
อบรมไมมีกําหนด
เสพติด
ความกาวหน าของงาน :90%

คร

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) ฝ ายทะเบียน ดําเนินการลง (2.1). โครงการลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายทะเบียน
จุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มีการออก
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
เลขรหัสประจําบาน รายละเอียด ดังนี้ 1. ประจําบาน
เดือนเมษายน 2564 เจาของอาคารมาย่ น
ื
ความกาวหน าของงาน :85%
คําขอเลขหมาย ประจําบาน จํานวน 25
ราย (จํานวนบาน 46 หลัง) และลงจุด
แสดงตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน จํานวน 25 ราย (จํานวนบาน
46 หลัง) 2. เดือนพฤษภาคม 2564
เจาของอาคารมาย่ น
ื คําขอเลขหมาย
ประจําบาน จํานวน 25 ราย (จํานวนบาน
32 หลัง) และลงจุด แสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน จํานวน 25
ราย (จํานวนบาน 32 หลัง) 3. เดือน
มิถุนายน 2564 เจาของอาคารมาย่ น
ื คําขอ
เลขหมายประจําบาน จํานวน 23 ราย
(จํานวนบาน 23 หลัง) และลงจุดแสดง
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน จํานวน 23 ราย (จํานวนบาน 2
3 หลัง)
(ไตรมาส 3) ดําเนินการติดตงั ้ ไฟฟ าตงั ้ แต (3.1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซม ฝ ายโยธา
เดือน เม.ย. - มิ.ย. 64 การไฟฟ าไมแจง
ไฟฟ าแสงสวางในที่สาธารณะและจุด
ติดตงั ้  และซอมแซมไฟฟา เดือน เม.ย. - เสี่ยงภัย
มิ.ย. 64 รายการซอมแซม จํานวน 337
ความกาวหน าของงาน :90%
ดวง

าน

ระดับ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) ฝ ายโยธา ดําเนินการลงจุด
(4.1). โครงการแสดงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาต ฝ ายโยธา
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่อนุญาตกอสรางอาคาร ใหมก
ี ารกอสรางอาคาร
รายละเอียด ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2564 ความกาวหน าของงาน :92%
มีการอนุญาต จํานวน 13 ราย และลงจุด
แสดงตําแหนง จํานวน 29 ราย 2. เดือน
กุมภาพันธ 2564 มีการอนุญาต จํานวน
33 ราย และลงจุดแสดงตําแหนง จํานวน
26 ราย 3. เดือนมีนาคม 2564 มีการ
อนุญาต จํานวน 35 ราย และลงจุดแสดง
ตําแหนง จํานวน 48 ราย
(ไตรมาส 3) ตรวจแนะนํา ประเมินดาน
(5.1). โครงการกรุงเทพฯ เมือง
สุขลักษณะสถานประกอบการอาหารจํานว อาหารปลอดภัย
น 179 แหง (จากจํานวนทงั ้ หมด 265 แหง ความกา วหน าของงาน :90%
)

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําขอมูลสถานประกอบ
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย 2.
ประชาสัมพันธโครงการและตรวจ
แนะนํ าสถานประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี 87 แหง
(จากกลุมเป าหมาย 99 แหง )

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(6.1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ฐานขอมูลตามโครงการสํารวจและ ขาภิบาล
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศผู
ประกอบการ ที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) 1. ประชาสัมพันธโรงเรียนใน (7.1). กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ น
ื ที่เขตมีนบุรี หรี่
ขาภิบาล
จํานวน 13 แหง จัดสภาพแวดลอมใหเป็ น ความกาวหน าของงาน :50%
เขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 2. ตรวจ
แนะนํ าในการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
โรงเรียนใหเป็ นไปตามกฎหมายกําหนด 3.
ตรวจแนะนํา ติดตามผลการดําเนินการ
ครบทงั ้  13 แหง
(ไตรมาส 3) ดําเนินการเรงรัดจัดเก็บภาษี (8.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ตัง้ แตวันที่ 1 ต.ค.63-24 มิ.ย.64 มีผลการ การจัดเก็บภาษีทองถิ่นเขตมีนบุรี
จัดเก็บ ดังนี้ -ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัด ความกาวหน าของงาน :95%
เก็บได จํานวน 138 ราย เป็ นเงิน
3,605,228.50 บาท -ภาษีบํารุงทองที่ จัด
เก็บได 1,874 ราย เป็ นเงิน 443,987.49
บาท -ภาษีปาย จัดเก็บได 1,899 ราย เป็ น
เงิน 23,336037.66 บาท -ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง 13,909 ราย เป็ นเงิน
19,010,899.30 บาท รวมทงั ้ สน
ิ้  17,820
ราย เป็ นเงิน 46,396,152.95 บาท คิดเป็ น
รอยละ 37.33 ของประมาณการรายรับ ที่
สํานักการคลังกําหนด (124,300,000.00
บาท)

(ไตรมาส 3) 1. จัดเจาหน าที่เทศกิจออก
(9.1). โครงการบูรณาการผลการ
ตรวจจุดเสี่ยงที่กําหนด และบันทึก
ดําเนินงานดานความปลอดภัยเชิง
เหตุการณขณะตรวจลงในสมุดประจําจุด พื้นที่
วันละ 3 ครัง้  ตอจุด เหตุการณขณะตรวจ ความกา วหน าของงาน :95%
ปกติ 2. เจาหน าที่ฝายรักษาความสะอาดฯ
ดําเนินการปรับสภาพแวดลอมบริเวณจุด
เสี่ยงฯ เชน ทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ ตัดแตง
ตนไม เป็ นตน และรายงานผลใหฝายเทศ
กิจทราบทุกเดือน 3. เจาหน าที่ฝายโยธา
ตรวจสอบไฟฟ าสองสวางและกลอง cctv
และรายงานผลใหฝายเทศกิจทราบทุก
เดือน 4. เจาหน าที่ฝายเทศกิจรวมกันออก
ตรวจสอบไฟฟ าสองสวางบริเวณจุดตรวจ
วันละ 1 ครัง้  ตอจุด ผลการตรวจไฟฟ าใช
การไดปกติ 5. เจาหน าที่เทศกิจตรวจสอบ
กลอง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครัง้ 
ตอจุด ผลการตรวจใชการไดปกติ 6. ฝ าย
เทศกิจไดทําหนังสือประสาน สน.มีนบุรี
รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุด
เสี่ยงภัย เป็ นประจําทุกเดือน 7. สน.มีนบุรี
รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุด
เสี่ยงภัย เป็ นประจําทุกเดือน 8. รายงาน
ผลการดําเนินการใหผูอํานวยการเขต และ
สํานักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุก
เดือน

ฝ ายรายได

ฝ ายเทศกิจ

(ไตรมาส 3) - ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด (10.1). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
และจัดซ้ อ
ื วัสดุเพื่อประชาสัมพันธเรียบรอย ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
แลว - ประชาสัมพันธและรับสมัครเพื่อ
ความกาวหน าของงาน :100%
สรรหาภูมิปัญญาผูสูงอายุ - คัดเลือกและ
เสนอภูมิปัญญาผูสูงอายุประจําปี  2564
สาขาศิลปกรรม ไดแก ภูมิปัญญามวยไช
ยา โดย นายประเสริฐ ยาและ - ประเมิน
ผลโครงการและจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรมเรียบรอยแลว

ห

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน

1.0.

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

พ

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของอาสาสมัครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตมีนบุรีที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพผานเกณฑทดสอบความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดและบทบาทหน าที่
ของตนเอง

ท

1

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1. ประชาสัมพันธเชิญชวนให
เด็ก เยาวชน ประชาชน นักทองเที่ยว ผู
สนใจ ทัง้ บุคคลและหมูคณะตาง ๆ เขา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถิ่น จํานวนผูเขา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑทองถิ่นฯ ตัง้ แตเดือน
ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ยอดรวม
412 คน 2. ดําเนินกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ประเพณี และวันสําคัญเสร็จสน
ิ้ แลว 2 กิจ
กรรม 3. งดการจัดงานกิจกรรมดานวัฒน
ธรรม ประเพณี และวันสําคัญ 3 กิจกรรม
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

(11.1). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
สวัสดิการ
วัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :100%
(11.2). โครงการคาใชจายในการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) 1. แตงตงั ้ อาสาสมัครชวย
(12.1). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จํานว เสริมก
 ิจการสภาเด็กและเยาวชน
สวัสดิการ
น 1 ราย 2. กิจกรรมสรางสรรคของสภา กรุงเทพมหานคร
เด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี 2.1 วันที่ 26 มิ ความกาวหน าของงาน :94%
.ย. 64 เขารวมกิจกรรมเดินรณรงคเนื่อง
ในวันตอตานยาเสพติดโลก ณ ชุมชนหมู
บานเค.ซี.รมเกลา ซ.รมเกลา 18 แขวงมีน
บุรี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
13

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) โครงการสนับสนุนตัวชว
ี้ ัดงาน (13.1). คาใชจายเกี่ยวกับการ
ประจําสามารถดําเนินการไดตามเป าหมาย สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ที่กําหนด
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.2). ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เขตมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :65%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

(13.3). ปรับปรุงซอยหมูบานมีนบุรี ฝ ายโยธา
การเดนโฮมซอยเมน แขวงแสนแสบ
ความกาวหน าของงาน :85%
(13.4). ปรับปรุงถนนเลียบคลอง
ฝ ายโยธา
สองตนนุนจากซอยรมเกลา 6/1 ถึง
บานเลขที่ 11 แขวงมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.5). ปรับปรุงซอยราษฎรอุทิศ
31/2 แขวงแสนแสบ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(13.7). ขุดลอกลํารางขางหมูบานว
รารมยจากคลองสี่ประเวศถึงลําราง
บึงสําลี แขวงแสนแสบ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

ฝ ายโยธา

คร

(13.6). ขุดลอกคลองเจ็กจากคลอง
แสนแสบถึงสุดพ้ น
ื ที่เขตมีนบรุี
แขวงมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100%

(13.8). ขุดลอกลํารางสามวาจาก
ฝ ายโยธา
คลองเจ็กถึงคลองสามวา แขวงมีนบุ
รี
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.9). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ลําราง ฝ ายโยธา
หนองปลารา ถนนราษฎรอุทิศ แขวง
แสนแสบ
ความกาวหน าของงาน :83%
(13.10). โครงการกรุงเทพฯเมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะ
อาด ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(13.12). โครงการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศนถนนเสรีไทย
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(13.14). ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสน
สุข
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.16). ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม
ลํานกแขวก
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.18). ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง
สัมฤทธิ ์
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.20). ปรับปรุงโรงเรียนวังเล็ก
วิทยานุสรณ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.22). โครงการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(13.24). โครงการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(13.26). โครงการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.28). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.17). ปรับปรุงโรงเรียนคลอง
สาม
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.19). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหรา
ทรายกองดิน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.21). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหรา
บางชัน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.23). โครงการฝึกอบรมนายหมู ฝ ายการศึกษา
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10%

(13.25). โครงการจัดประชุมสัมมนา ฝ ายการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(13.27). โครงการสงเสริมสนับสนุน ฝ ายการศึกษา
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%

(13.29). โครงการพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(13.31). โครงการสอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(13.30). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :90%
(13.32). โครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(13.34). โครงการสอนภาษาญี่ปุน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(13.33). โครงการสนับสนุนการสอน ฝ ายการศึกษา
ในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอา
ทิตย
ความกาวหน าของงาน :35%

กร
ุงเ

(13.35). โครงการสอนภาษาอาหรับ ฝ ายการศึกษา
ความกาวหน าของงาน :80%

ห

ฝ ายการศึกษา

ม

(13.15). ปรับปรุงโรงเรียนมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100%

พ

ฝ ายการศึกษา

ท

(13.13). ปรับปรุงโรงเรียนวัด
บําเพ็ญเหนือ
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(13.11). โครงการมีนบุรีรวมใจภักดิ ์ ฝ ายรักษาความสะอาด
รักษสิ่งแวดลอม
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

(13.36). โครงการอนุรักษพันธุกรรม ฝ ายการศึกษา
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สนองพระราชดําริ
โดยกรุงเทพมหานคร ปี  2564
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.37). โครงการเสริมสราง
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.38). โครงการเกษตรปลอดสา
รพิษ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.39). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(13.41). โครงการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายการศึกษา

(13.43). ปรับปรุงลานกีฬาชุมชน
หมูบานรินทรทอง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(13.40). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ฝ ายการศึกษา
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40%

(13.42). โครงการพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

(13.44). โครงการคาใชจายในการ
จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(13.45). โครงการจางอาสาสมัครเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :92%
(13.46). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานศูนยบริการและถายทอด สวัสดิการ
เทคโนโลยีการเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100%
(13.47). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :88%
(13.48). โครงการสนับสนุนเจา
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผู สวัสดิการ
สูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :92%
(13.49). โครงการคาใชจายในการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน สวัสดิการ
กีฬา
ความกาวหน าของงาน :95%
(13.50). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :10%

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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

18

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

19

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

1.0.

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

2.0.

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร - รอยละ 85
ของเด็กกอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย รอยละ 100 ของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชาไดเขาสูกระบวนการ
พัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

21

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน 2.
(14.1). คาใชจายในการบูรณาการ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ สํารวจ ทําลาย ความรวมมือในการพัฒนา
ขาภิบาล
แหลงเพาะพันธุยุงลายในชุมชน 65 ครัง้  ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
(จากจํานวนชุมชนทงั ้ หมด 63 ชุมชน)
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) 1.สํารวจและรวบรวมขอมูล
สภาพทว
ั ่ ไปของคลอง 2.จัดทําแผนพัฒนา
คลองเป าหมายจํานวน 3 คลองไดแกคลอง
แสนแสบ คลองสองตนนุน คลองสามวา 3.
ความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่ กทม. ไดรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่ ดังนี้ 1. ฝ าย
โยธา เขตมีนบุรี รวมกับสํานักการระบาย
นํ้ าลงพ้ น
ื ที่ตรวจสภาพคลองในพ้ น
ื ที่เขต
มีนบุรี ดังนี้ 1.1 เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2563
ตรวจสภาพคลองสองตนนุน และคลอง
สามวา 1.2 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.63 ตรวจ
สภาพคลองแสนแสบ 2. จัดทําโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลักในพ้ น
ื ที่
แบบสรุปผลสํารวจพ้ น
ื ที่คลองแสนแสบ
คลองสองตนนุน คลองสามวา พรอมทงั ้
รายละเอียด ปั ญหาอุปสรรค และภาพถาย
ของพ้ น
ื ที่มีปัญหา สงสํานักการระบาย
นํ้ าภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 3.
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติการ
การปรับปรุง ภูมิทัศนคลอง ดังนี้ 3.1
รณรงคใหประชาชนดูแลรักษาแหลงน้ํ าไม
ใหทงิ้ ขยะและของเสียลงคลองผานชอง
ทางการประชาสัมพันธตาง ๆ 3.2 เมื่อวันที่
29 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาพ้ น
ื ที่ และ.ประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหประชาชนในพ้ น
ื ที่ภาคเอกชน เขามามี
สวนรวมในการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสอง
ตนนุน 3.3 ปรับปรุงภูมิทัศน โดยตัดแตง
กิ่งไม ตกแตงไมดอกไมประดับ เมื่อวันที่
29 มกราคม 2564 ในคลองสองตนนุน
และทุกวันพุธในคลองแสนแสบ 3.4 ลาง
ทําความสะอาดเขื่อน ทางเทาริมคลอง ทุก
วันพุธในคลองแสนแสบ และลางผนังเขื่อน
ที่ดําสกปรกโดยใชน้ํ าปูน ตงั ้ แตเดือนตุลา
คม –ธันวาคม 2563 ไดระยะทาง 6,300
เมตร 3.5 ตรวจตราไฟฟ าสองสวางริม
คลองใหพรอมใชงาน โดยพบไฟฟ าชํารุด
ณ คลองแสนแสบ คลองสองตนนุนและ
คลองสามวา ไมมีไฟฟ าสองสวางชํารุด 3.6
ตรวจราวกันตก ทางเทาริมคลอง โดย
ดําเนินการ ซอมแซมทางเทาริมคลองสาม
วา - วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ระยะทาง 9
เมตร - วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ระยะทาง
12 เมตร - วันที่ 2 กุมภาพันธ 2564 ระยะ
ทาง 6 เมตร ซอมแซมทางเทาริมคลอง
สองตนนุน - วันที่ 11 มกราคม 2564
ระยะทาง 9 เมตร รวมระยะทาง 36 เมตร
3.7 ตรวจความเป็ นระเบียบเรียบรอยของ
ทาเรือ สะพานเดินขามคลอง พบสะพาน
เดินขามคลองชํารุด 3 แหง คือ - สะพาน
ค.ส.ล. คนเดินขามคลองสองตนนุน โดย
ซอมแซมเชิงลาดของสะพานโดยใช
แอสฟั ลตเย็น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
- สะพาน ค.ส.ล. ขามคลองสองตนนุน
ซอมเสาราวสะพานโดยใชคอนกรีต เมื่อวัน
ที่ 12 มกราคม 2564 - สะพาน ค.ส.ล. คน
เดินขามคลองสองตนนุน โดยซอมแซมเชิง
ลาดของสะพานโดยใชแอสฟั ลตเย็น เมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2564 3.8 สรางจุดเช็คอิน
Check in บริเวณริมคลองจํานวน 3 จุด คลองแสนแสบ บริเวณสวน
เฉลิมพระเกียรติ ร9 ถนนสีหบุรานุกิจ อยู
ระหวางดําเนินการ - คลองสองตนนุน
บริเวณสะพาน ค.ส.ล. ขามคลองสองตน
นุน หน าโรงรียนคลองสองตนนุน ซอยรม
เกลา 6 ถนนรมเกลา - คลองสามวา
บริเวณสะพาน ค.ส.ล. คนเดินขามคลอง
สามวา หลังตลาดเกามีนบุรี

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามโครงการ
ตางๆ เพื่อคัดแยกแยะที่แหลงกําเนิด
ประเภทเศษอาหาร เศษผักเปลือกผลไม
วัชพืช 1.ปริมาณมูลฝอยที่นํากลับมาใชประ
โยชน -เดือนเมษายน 2564 จํานวน
1740.50 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564
จํานวน 1835.00 ตัน - เดือนมิถุนายน 2
564 จํานวน 1835.60 ตัน รวมจัดเก็บขยะ
นํ ากลับมาใชประโยชน จํานวน 5410.50
ตัน 2. ปริมาณมูลฝอยอินทรียที่นํากลับมา
ใชประโยชน -เดือนเมษายน 2564 จํานวน
460.50 ตัน - เดือนพฤษภาคม 2564
จํานวน 427.80 ตัน - เดือนมิถุนายน 2
564 จํานวน 427.80 ตัน รวมจัดเก็บ
มูลฝอยอินทรีย จํานวน 1316.10 ตัน

(ไตรมาส 3) สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว 7 ประ
เภท ในการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวและรายงานลง
ในระบบ จํานวน 2 แหง เดือนเมษายน มิถุนายน 2564 1. ปั ๊ มน้ํ ามัน ปตท. เลียบ
ถนนสุวินทวงศ ขนาดพ้ น
ื ที่ 3200 ตาราง
วาเมตร 2. หมูบานเพอรเฟค โคโลเนียล
รามคําเเหง ขนาดพ้ น
ื ที่ 1600 ตารางวา
เมตร รวมพ้ น
ื ที่ 4,800 ตารางเมตร (3ไร)
จากเป าหมาย 11200 ตารางเมตร (7 ไร)

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(15.1). โครงการการพัฒนาปรับปรุง ฝ ายโยธา
ภูมิทัศนคลองสายหลักในพ้ น
ื ที่เขต
มีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :90%

าน

ระดับ

1.0.

(15.2). โครงการเตรียมความพรอม ฝ ายโยธา
ป องกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวมใน
พื้นที่เขตมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :100%

(16.1). โครงการอาสาสมัครชักลาก ฝ ายรักษาความสะอาด
ขยะมูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :85%
(16.2). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย และสวนสาธารณ
ชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(16.3). โครงการรณรงคคัดแยก
มูลฝอยอันตรายจากอาคารบานพัก
อาศัยในเขตมีนบุรี
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(16.4). โครงการพัฒนาศูนยเรียนรู
การจัดการมูลฝอย
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(17.1). โครงการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(16.5). โครงการจัดการมูลฝอยโดย ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน(CBM)
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :90%

(17.2). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายรักษาความสะอาด
บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สี และสวนสาธารณ
เขียว
ความกาวหน าของงาน :85%

(ไตรมาส 3) 1. ฝ ายการศึกษา เจาหน าที่ (18.1). โครงการพัฒนาคุณภาพการ ฝ ายการศึกษา
บริการสาธารณสุข และศึกษานิเทศกที่รับ จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
ผิดชอบโรงเรียนในสังกัด ไดประชุม "คณะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการดําเนินการประเมินกระบวนการ ความกาวหน าของงาน :80%
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ผานระบบ
Zoom เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อ
รับทราบแนวทางการดําเนินการจากสํานัก
การศึกษา 2. ฝ ายการศึกษาไดประสานกับ
ทางศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนใน
สังกัดและ เจาหน าที่บริการสาธารณสุข
เพื่อกําหนดตารางการเขาประเมินโรงเรียน
ในสังกัด 3. ประชุมผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดและครูปฐมวัยที่รับผิดชอบฯ เพื่อ
ชีแ
้ จงแนวทางการดําเนินการและแจง
กําหนดการเขาประเมินโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พรอมทงั ้ แจง
ใหทุกโรงเรียนในสังกัดสงเอกสารใหฝาย
การศึกษา ดังนี้ - สรุปผลการนิเทศติดตาม
การจัดประสบการณและประเมิน
พัฒนาการเด็กของครูผูสอนเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัยทงั ้  4 ดาน ผา
น 6 กิจกรรมหลักปฐมวัย พ.ศ. 2560 รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
บานวิทยาศาสตรนอยเพื่อพัฒนาดานสติ
ปั ญญาของเด็กปฐมวัย - สรุปผลการ
ประเมินพัฒนาการทงั ้  4 ดาน ของเด็ก
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในปีการศึกษา 2563

ห

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

กลยุทธ

ม

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกัน
โรคไขเลือดออก

ท

14

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1. กรุงเทพมหานคร ประกาศ (19.1). โครงการสงเสริมพัฒนาการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ปิ ดศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียนใน
เด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก สวัสดิการ
สังกัดกรุงเทพมหานครชว
ั ่ คราว เพื่อ
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ป องกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ความกา วหน าของงาน :100%
โคโรนา 2019 (Covid-19) 1.1 ตัง้ แตวันที่
24 ธ.ค.63 - 31 ม.ค.64 1.2 ตัง้ แตวันที่
19 - 30 เม.ย. 64 1.3 ตัง้ แตวันที่ 1 พ.ค.
- 8 มิ.ย. 64 1.4 ตัง้ แตวันที่ 9 มิ.ย. - 30
มิ.ย. 64 2. กําหนดทําการประเมิน
พัฒนาการเด็กพรอมกันทงั ้  45 สํานักงาน
เขต (ตามสพส.สงั ่ การ) โดยใชแบบ
ประเมินเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร มีพัฒนาการสมวัย
ซึ่งป
 ระเมินโ ดยอาสาสมัครผด
ู แ
ู ลเด็ก กรณี
ที่พบใหแกไขโดยจัดกิจกรรมกระตุน
พัฒนาการเด็ก ใหคําปรึกษาแนะนํ าเบื้อง
ตนกับผูปกครองเพื่อรวมกระตุนพัฒนาการ
เด็ก หรือประสานสงตอเจาหน าที่สาธารณ
สุข กรณีที่ไดกระตุนพัฒนาการแลวแตเด็ก
ยังคงไมผานเกณฑ
(ไตรมาส 3) ดําเนินการกิจกรรมที่ 1 จัด (20.1). โครงการสืบสานเลาขาน
กิจกรรม“ตลาดนัดชุมชน คนเมืองมีน”
ตํานานเมืองมีน
โดยจําหนายสินคาชุมชน สินคาจากกลุมอา ความกาวหน าของงาน :86%
ชีพ OTOP และสินคาอุปโภคบริโภค ฯลฯ
ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นฯ เป็ นประจําทุกเดือน (ในชวงตน
เดือน ครัง้ ละ 3 วัน) ดําเนินการแลว
จํานวน 9 ครัง้  มีผูเขารวมจํานวน 327
ราย (เฉพาะผูที่ลงทะเบียน) ดังนี้ 1.
ระหวางวันที่ 28-30 ต.ค. 63 จํานวน 53
ราย 2. ระหวางวันที่ 25-27 พ.ย. 63
จํานวน 55 ราย 3. ระหวางวันที่ 28-30 ธ.
ค. 63 จํานวน 60 ราย 4. ระหวางวันที่ 2
5-27 ม.ค. 64 จํานวน 56 ราย 5. ระหวาง
วันที่ 22-24 ก.พ. 64 จํานวน 51 ราย 6.
ระหวางวันที่ 29-31 มี.ค. 64 จํานวน 52
ราย 7. ระหวางวันที่ 26-28 เม.ย. 64
จํานวน 108 ราย 8. ระหวางวันที่ 24-25
และ 27 พ.ค. 64 จํานวน 110 ราย 9.
ระหวางวันที่ 28-30 มิ.ย. 64 จํานวน 108
ราย -ทอดแบบสอบถามครัง้ ที่ 1 จํานวน 9
0 ราย จาก 327 ราย มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจ คิดเป็ นรอยละ 86.60
(ไตรมาส 3) 1. จัดประชุมเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานสนับสนุนการพัฒนาระบบ เพื่อ
พัฒนา และทดสอบการใชระบบ 2.
นํ านวัตกรรมไปใชประโยชน โดยการให
ประชาชนรวมใชงานแอพพลิเคชัน
่ ผาน
การประชาสัมพันธในเว็บไซตและเฟสบุ
คของสํานักงานเขตมีนบุรี

(21.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ความกาวหน าของงาน :90%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายปกครอง
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

22

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 ความสําเร็จในการพัฒนา
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

23

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.1 ความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. นํ าเขาและปรับปรุงขอมูล
ทัง้ ฐานขอมูล ปี  63 และฐานขอมูลใหม ปี 
64 คือ ฐานขอมูลศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียน ใหเป็ นปัจจุบัน 2. นํ าขอมูลไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน
(ไตรมาส 3) -งบประมาณรายจายประจําปี 
2564 (ไมรวมหมวดเงินเดือนและคาจาง
ประจํา และหมวดคาจางชว
ั ่ คราว) งบ
ประมาณหลังปรับโอน เป็ นเงิน 2
57,820,505.- บาท - ผลรวมของการเบิก
จายงบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ 2564 ณ ไตรมาสที่ 3
(ไมรวมหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
และหมวดคาจางชว
ั ่ คราว) เป็ นเงิน 9
9,608,862.27 บาท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.1). โครงการพัฒนาและจัดเก็บ ฝ ายปกครอง
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการของสํานักงาน
เขตมีนบุรีฐานขอมูล
ความกาวหน าของงาน :95%
(23.1). โครงการการซอมแซมบํารุง ฝ ายโยธา
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(23.2). แผนงานความสําเร็จของ
ฝ ายการคลัง
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :87%
-

คร

มิติท่ี

าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ห

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

พ

ม

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

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

กร
ุงเ

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

ท

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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