สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางบอน
1

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร
ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัตรป องกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :95%)

รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภาษี (1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแจงประเมิน
ภาษี
ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ (1). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี 2
560 (2,419.97 ตันตอวัน)
(ผลงานลาสุด :10%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 76.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). คาใชจายโครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายในพ้ น
ื ที่
เขตบางบอน
4

พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 15,028.00 / เป าหมาย : 3,200.00
ตัวชว
ี้ ัด (ตร.ม.)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติท่ี 1 / ตัวชว
5

รอยละของพน
ื ้ ที่เสี่ยงภัยท่ไี ดรับการ ลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการ กออาชญา
กรรม
ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100%)

(1). คาใชจายในการการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

(1). โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
(ผลงานลาสุด :75%)

(2). กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมตัดแตงกิ่งไม
และทําความสะอาดปายรถประจําทาง
(ผลงานลาสุด :95%)
(ผลงานลาสุด :90%)

(4). โครงการบูรณาการผลการดําเนินงานดาน
ความปลอดภัยในเชิงพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

สวนราชการ

82,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

29,850.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

800,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

41,500.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :100%)

(3). เทศกิจ School Zone...Safety Zone

6

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :90%)

(1). โครงการทองเที่ยว @ บางบอน

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :100%)

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
(1). กิจกรรมการสรางเครือขายประชาสังคม
ประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาพน
ื ้ ท่ี
(ผลงานลาสุด :100%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 2.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 21-09-2021

(ผลงานลาสุด :90%)

(2). โครการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :90%)

(3). ปรับปรุงซอยเอกชัย 133 จากชุมชนบาน
มัน
่ คงถึงคลองพิมพเสงี่ยม
(ผลงานลาสุด :95%)

(4). ปรับปรุงซอยเอกชัย 131 จากคลองบางบอน
ถึงซอยแยกทางเขาโรงเรียนสถานีพรมแดน
(ผลงานลาสุด :55%)

(5). ขุดลอกคลองควาย
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). ขุดลอกคลองโคกกะวะดี
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). ขุดลอกคลองรางขวาง 1
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). ขุดลอกคลองรางขวาง 2
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). ขุดลอกลํารางขอย
(ผลงานลาสุด :100%)

(10). ขุดลอกลํารางซอยเอกชัย 45 จากคลอง
บางบอนถึงบานเลขที่ 74/18
(ผลงานลาสุด :100%)

(11). ขุดลอกลํารางซอยเอกชัย 89 จากคลอง
บางบอนถึงสุดเขตทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :100%)

(12). ขุดลอกลํากระโดงขางซอยเอกชัย 43 แยก
2
(ผลงานลาสุด :100%)

(13). ขุดลอกคลองนายผล
(ผลงานลาสุด :100%)

(14). ขุดลอกคลองบางดวน
(ผลงานลาสุด :100%)

(15). ขุดลอกคลองเนตรนุสรณจากคลองบาง
บอนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(16). ปรับปรุงสํานักงานเขตบางบอน ตามแบบ
เลขที่ ขบบ. 5/2564
(ผลงานลาสุด :75%)

(17). ปรับปรุงโรงเรียนบานนายผล ตามแบบเลข
ที่ ขบบ. 8/2564
(ผลงานลาสุด :100%)

(18). ปรับปรุงโรงเรียนบานนายสี ตามแบบเลขที่
ขบบ. 6/2564
(ผลงานลาสุด :75%)

(19). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน ตามแบบเลข
ที่ ขบบ. 1/2564
(ผลงานลาสุด :60%)

(20). ปรับปรุงโรงเรียนบานนายเหรียญ ตาม
แบบเลขที่ ขบบ. 7/2564
(ผลงานลาสุด :65%)

(21). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี
(ผลงานลาสุด :70%)

(22). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(23). โครงการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :10%)

(24). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :10%)

(25). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :90%)

(26). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :10%)

(27). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(28). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(29). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :100%)

(30). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :100%)
(ผลงานลาสุด :10%)

(32). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(33). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

สวนราชการ

352,000.00

ฝ ายปกครอง

4,952,000.00

ฝ ายโยธา

30,791,000.00

ฝ ายโยธา

498,000.00

ฝ ายโยธา

486,000.00

ฝ ายโยธา

498,000.00

ฝ ายโยธา

494,000.00

ฝ ายโยธา

471,000.00

ฝ ายโยธา

474,000.00

ฝ ายโยธา

342,000.00

ฝ ายโยธา

472,000.00

ฝ ายโยธา

488,000.00

ฝ ายโยธา

410,000.00

ฝ ายโยธา

978,000.00

ฝ ายโยธา

2,425,000.00

ฝ ายโยธา

1,138,000.00

ฝ ายโยธา

927,000.00

ฝ ายโยธา

7,842,000.00

ฝ ายโยธา

21,500.00

ฝ ายปกครอง

2,641,000.00

ฝ ายโยธา

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

84,400.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

10,900.00

ฝ ายการศึกษา

93,000.00

ฝ ายการศึกษา

4,683,600.00

ฝ ายการศึกษา

29,800.00

ฝ ายการศึกษา

69,300.00

ฝ ายการศึกษา

19,400.00

ฝ ายการศึกษา

119,900.00

ฝ ายการศึกษา

15,000.00

ฝ ายการศึกษา

620,800.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(31). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังยาเสพติด

ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

8

พ

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

5,520,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,388,000.00

ฝ ายการศึกษา

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

402,400.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

168,000.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการคลัง

840,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,580.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

75,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

317,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

693,880.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

443,500.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,720.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

115,100.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

กร
ุงเ

(34). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

137,100.00

(ผลงานลาสุด :80%)

(35). โครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :80%)

(36). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :30%)

(37). โครงการสนับสนุนการสอนในศุนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :10%)

(38). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :100%)

(39). โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(40). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานนคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(41). การติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณตามแผนที่กําหนด
(ผลงานลาสุด :80%)

(42). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :70%)

(43). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :80%)

(44). โครงการจัางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :80%)

(45). โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :47%)

(46). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(ผลงานลาสุด :25%)

(47). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั่
คง
(ผลงานลาสุด :100%)

(48). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
(ผลงานลาสุด :25%)

(49). โครงการการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :10%)

(50). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :80%)

(51). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการออก
กําลังกาย
(ผลงานลาสุด :45%)

(52). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70%)

(53). โครงการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ผลงานลาสุด :50%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/3

ขอมูล ณ วันท่ี 21-09-2021

ลําดับ
9

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

(1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :90%)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

(1). การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :98%)

10

11

12

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

(1). โครงการพัฒนาฐานขอมูล

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :100%)

ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

ผลงาน : 45.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 12 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 69 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)
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