สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางพลัด
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

ปี  2564 ๑๒. รอยละของการลงจุดแสดง
(1). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มี
ตําแหน งพน
ื ้ ที่ท่อ
ี นุญาตใหมีการกอสรางอา การออกเลขรหัสประจําบาน
คาร และตําแหน งอาคารท่ม
ี ีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(ผลงานลาสุด :90%)

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายโยธา

ปี  2564 ๖. รอยละความสําเร็จในการ
(1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
สนั บสนุนการพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิ ด ของผูประกอบการ
นํ ้าเสียของกรุงเทพมหานครใหอยู ในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ
(ผลงานลาสุด :100%)

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ปี  2564 ๑๐. รอยละของการปฏิบัติงานดาน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
การสงเสริมสุขาภิบาลส่ง
ิ แวดลอมของ
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
สํานั กงานเขตบางพลัด
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 95.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

162,300.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

338,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ปี  2564 ๘. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจ
กรรม

(1). คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

ปี  2564 ๑๓. รอยละของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและส่ง
ิ ปลูกสราง

(1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด

0.00

ฝ ายรายได

ผลงาน : 20.18 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)
0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

ปี  2564 ๙. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ผลงาน : 68.96 / เป าหมาย : 65.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). กิจกรรมการลงจุดตําแหนงตําแหนง
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100%)

ผลงาน : 85.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๑๑. รอยละของชุมชนท่ม
ี ีดัชนี
ลูกนํ ้ายุงลายอยูในเกณฑท่ก
ี ําหนด

(1). คาใชจายโครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข ปั ญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100%)

ปี  2564 ๗. รอยละของพน
ื ้ ที่เสี่ยงภัยไดรับ
การลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการกอ
อาชญากรรม

59,600.00

(1). แผนการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
ในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด

(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ ) (2). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ทรัพยสินของประชาชน

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ผลงานลาสุด :90%)

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

ลําดับ
9

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ปี  2564 รอยละของโครงการท่เี ป็ นงาน
(1). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
ประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตาม กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
เป าหมาย
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 9.09 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). คาใชจายในการซอมแซม บํารุงถนนตรอก
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

352,000.00

ฝ ายปกครอง

(4). กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. ลํากระโดงสา
ธาณระแยกคลองบางยี่ขัน จากคลองบางยี่ขันถึง
โรงเรียนบางยี่ขัน
(ผลงานลาสุด :77%)

(5). กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. คลองแยก
คลองบางจากขากซอยจรัญสนิทวงศ 52 ถึงจุดที่
กําหนดให (สวนที่เหลือ)
(ผลงานลาสุด :32%)

(6). ปรับปรุงสํานักงานเขตบางพลัด
(ผลงานลาสุด :17%)

(7). โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยูดีรวมใจ
(จากบานเลขที่ 111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ํ า)
(ผลงานลาสุด :17%)

(8). ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยจรัญสนิทวงศ 64
(วัดสิงห) จากถนนจรัญสนิทวงศ ถึงซอยจรัญ64
แยก 8
(ผลงานลาสุด :40%)

(9). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :99%)

(10). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :80%)

(11). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :0%)

(12). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู ลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :0%)

(13). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :0%)

(14). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80%)

(15). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :90%)

(16). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :90%)

(17). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80%)

(18). คาใชจายในการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน
(ผลงานลาสุด :10%)

(19). คาใชจายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูรอน
มัสยิดบางออ
(ผลงานลาสุด :100%)

(20). คาใชจายในการสงเสริมการปฏิบัติธรรม
ของเยาวชน
(ผลงานลาสุด :10%)

(21). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :100%)

(22). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(23). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(24). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :0%)

(25). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(26). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :90%)
(ผลงานลาสุด :90%)

(28). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :0%)

(29). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

ฝ ายโยธา

8,600,000.00

ฝ ายโยธา

1,956,400.00

ฝ ายโยธา

938,000.00

ฝ ายโยธา

544,000.00

ฝ ายโยธา

500,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

237,300.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

6,900.00

ฝ ายการศึกษา

93,000.00

ฝ ายการศึกษา

32,200.00

ฝ ายการศึกษา

21,300.00

ฝ ายการศึกษา

126,100.00

ฝ ายการศึกษา

1,564,200.00

ฝ ายการศึกษา

21,300.00

ฝ ายการศึกษา

600,000.00

ฝ ายการศึกษา

200,000.00

ฝ ายการศึกษา

184,000.00

ฝ ายการศึกษา

207,400.00

ฝ ายการศึกษา

100,800.00

ฝ ายการศึกษา

59,200.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

2,808,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,092,000.00

ฝ ายการศึกษา

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

314,400.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :0%)

ฝ ายโยธา

ท

(27). คาใชจายในการสอนภาษาจีน

697,800.00

7,757,000.00

าน

(ผลงานลาสุด :100%)

ม
ห

(3). จางเหมาลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ าใน
พื้นที่เขตบางพลัด จํานวน 22ซอย

พ

(ผลงานลาสุด :90%)

คร

ความเดือดรอนของประชาชน

(30). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
(ผลงานลาสุด :75%)

(31). ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
(ผลงานลาสุด :75%)

(32). ปรับปรุงโรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี
(ผลงานลาสุด :75%)

(33). ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย
(ผลงานลาสุด :75%)

(34). ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค
(ผลงานลาสุด :75%)

(35). ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
(ผลงานลาสุด :70%)

(36). ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(ผลงานลาสุด :75%)

(37). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด
(ผลงานลาสุด :75%)

(38). ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก
(ผลงานลาสุด :75%)

(39). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(ผลงานลาสุด :10%)

(40). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :90%)

(41). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(42). โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(43). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :10%)

(44). โครงการคาใชจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :90%)

(45). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :90%)

(46). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :90%)

(47). โครงการคาใชจายในการสงเสริมพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15%)

(48). โครงการคาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :90%)

(49). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน

608,000.00

ฝ ายการศึกษา

295,900.00

ฝ ายการศึกษา

388,600.00

ฝ ายการศึกษา

190,000.00

ฝ ายการศึกษา

743,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,046,300.00

ฝ ายการศึกษา

2,482,900.00

ฝ ายการศึกษา

2,082,200.00

ฝ ายการศึกษา

2,792,300.00

ฝ ายการศึกษา

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

3,570,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,665,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

781,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

38,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

80,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :10%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ปี  2564 ๕. ระดับความสําเร็จของคลองใน (1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน คลองพระครูและ
พืน
้ ที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ คลองบางยี่ขัน
ทัศน ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละ
้ ท่ี
(ผลงานลาสุด :100%)
ตัวชว
ี้ ัด พืน
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
10

11

ปี  2564 ๔. รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจาก
แหลงกําเนิ ดและนําไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ้ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 36.75 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12 ปี  2564 ๑. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
๑.๑ ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
ตัวชว
ี้ ัด เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
เจรจา มหานคร ระดับดี

(1). โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอยอันตรายจาก
อาคาร บานพักอาศัยและชุมชน
(ผลงานลาสุด :85%)

(2). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

14

ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงาน : 31.17 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ปี  2564 ๒. พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 1,348.52 / เป าหมาย : 100.00 (รอย
ตัวชว
ี้ ัด ละ)
ิ ี่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
ปี  2564 ๓. กรุงเทพมหานครมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหน ายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร
ตัวชว
ี้ ัด ชุมชนในพน
เจรจา
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
15

16

17

18

สวนราชการ

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

86,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

282,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :85%)

ปี  2564 ๑.๒ รอยละความสําเร็จของสถาน (1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ประกอบการอาหารท่ผ
ี านเกณฑมาตรฐาน
ปลอดภัย
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ
ิ แวดลอม
(ผลงานลาสุด :100%)
ตัวชว
ี้ ัด ดี มีการบริการท่เี ป็ นมิตรกับส่ง
เจรจา (Green Service)
13

งบประมาณ (บาท)

(1). โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียวตาม
นิยามของฐานขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :85%)
(1). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :85%)

ปี  2564 องคประกอบท่ี ๔ ความสําเร็จใน
การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหน วยงาน

(1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตบางพลัด

ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

ปี  2564 องคประกอบท่ี ๕.๑ ความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  2564 ของสํานักงานเขตบางพลัด

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :59%)

ปี  2564 องคประกอบท่ี ๕.๒ ความสําเร็จใน (1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความ
เขตบางพลัด
สําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
(ผลงานลาสุด :100%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

ลําดับ

ม
ห

าน

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 18 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 68 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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