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

3

4

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8.- รอยละของชุมชนที่รวมโครงการมีการ
ดําเนินการ - รอยละของรายงานผลการ
สํารวจดัชนีลูกนํ้ ายุงลายของชุมชนที่อยูใน
เกณฑที่กําหนด
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12. ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. รอยละความสําเร็จในการสนับสนุน
การพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย
ของกรุงเทพมหานครใหอยูในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

1.0.

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(งาน)

(รอยละ)

(งาน)

1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

6

7

8

7. รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานเขตปลอดบุ
หรี่
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10. ประชาสัมพันธ ออกสํารวจ และแจง
เตือนผูรับการประเมินภาษีรายใหมไมนอย
กวา 200 ราย
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13. ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9. - มีการจัดกิจกรรม/สงเสริมใหเด็ก และ
เยาวชนของสภาเด็กและเยาวชนในพ้ น
ื ที่
เขตบางซ่ อ
ื  เขามามีสวนรวม - รอยละ
ความพึงพอใจของเด็กที่เขารวมกิจกรรม
อยูในระดับดี

7.0.

5.0.

ผลผลิต
(Output)

200.00
(ราย)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ราย)

(รอยละ)

(ครัง้ )

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประชาสัมพันธ
รณรงคการเฝ าระวังการแพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก กําจัดแหลงแพรเชื้อ และ
ฉีดพนสารเคมีกําจัดยุงในพ้ น
ื ที่เป าหมาย
และพ้ น
ื ที่ที่มีการระบาดของโรค

(2.1). คาใชจายในการบูรณาการ
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ความรวมมือในการพัฒนา
ขาภิบาล
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการนํ านวัตกรรมที่
พัฒนาไปใชประโยชนตามแผนงวานที่
กําหนด

(3.1). การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจสอบความถูก
ตองของฐานขอมูลแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย ใน
พื้นที่เขตบางซ่ อ
ื  ปรับปรุงขอมูลระบบ
บําบัดน้ํ าเสียของสถานประกอบการ ใน
พื้นที่เขตบางซื่อใหเป็ นปัจจุบัน สํารวจ
ขอมูลของสถานประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียรายใหม และกรอกขอมูลราย
ละเอียดผาน Google form ประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพน้ํ า การดูแลระบบบําบัดน้ํ าเสียฯ

(4.1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนา ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ฐานขอมูลตามโครงการสํารวจและ ขาภิบาล
จัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) เนื่องจากสถานการณโรค
(5.1). คาใชจายโครงการ
ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ทําใหยังไมสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม ความกาวหน าของงาน :60%
ได

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ
จัดเก็บภาษี และบันทึกรายงานในระบบ
ฐานขอมูล

(6.1). เรงรัดการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายรายได

(ไตรมาส 3) ผลการเบิกจายในภาพรวม
จํานวน 168,146,911.96 บาท คิดเป็ น
รอยละ 43.44

(7.1). การเบิกจายงบประมาณในภา ฝ ายการคลัง
พรวม
ความกาวหน าของงาน :66%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) ความกาวหน า รอยละ 80.00 (8.1). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
รายละเอียดการดําเนินงานโครงการ - คา กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
ตอบแทนอาสาสมัครชวยปฏิบัติงาน จํานว มหานคร
น 1 คน เดือนกรกฎาคม 2564 9,600
ความกา วหน าของงาน :90%
บาท คาประกันสังคม 240 บาท - การ
ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต
จํานวน 6 ครัง้  เดือนกรกฎาคม 2564 (0
บาท) - กิจกรรมสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนเขต 50,000 บาท อยูระหวางการ
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกัดกิจกรรม
(1.1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
รณรงคตอตานยาเสพติดในพ้ น
ื ที่สํานักงาน กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เขตบางซ่ อ
ื  โดยไดดําเนินการเมื่อวันที่ 25 เสพติด
มิถุนายน 2564
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

6. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเฝ าระวังภัยและยาเสพติด (ผลผลิต)

าน

1

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
หลัก) ยกเลิก ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
45 2. คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 60 3. กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่ขอนุญาตกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน กําลังดําเนินการ ความกาวหน า
คิดเป็ นรอยละ 60 4. คาใชจายโครงการ
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน กําลัง
ดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
70 5. โครงการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 60 6. คาใชจาย
ในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอน แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 7. ปรับปรุง
ซอยประชาช่ น
ื  37 แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 8. ปรับปรุง
ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 18 แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 9. ปรับปรุง
ซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 31 แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 10.
ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 28 แลว
เสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100
11. คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 12. คาใชจาย
ในการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 83 13. คาใชจาย
ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร แลวเสร็จ ความกาวหน า
คิดเป็ นรอยละ 100 14. คาใชจายในการ
จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย กําลังดําเนิน
การ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 15.
คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 83 16. คาใชจาย
ในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 83 17. คาใชจาย
ในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิด
เป็ นรอยละ 78 18. คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 83 19. คาใชจายในการจัดงานแหเรือ
ชักพระ แลวเสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ น
รอยละ 100 20. คาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 21.
โครงการจัดงานวันอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย กําลังดําเนินการ
ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 45 22. คาใช
จายรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
แลวเสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
100 23. โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กกอน
วัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร แลวเสร็จ ความกาวหน า
คิดเป็ นรอยละ 100 24. กรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย กําลังดําเนินการ ความกาวหน า
คิดเป็ นรอยละ 75 25. โครงการคาใชจาย
ในการประชุมครู กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 75 26. คาใชจาย
ในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 90 27. โครงการคาใชจายในการจัด
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิด
เป็ นรอยละ 90 28. โครงการคาใช จาย
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 85 29. โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 90 30. โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยาง
มีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 80 31. โครงการคาใชจาย โครงการ
วายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย กําลังดําเนิน
การ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 32.
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 80 33. โครงการคาใชจายในการสง
เสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ยกเลิก ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 10
34. โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
ยกเลิก ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 10
35. โครงการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ
ยกเลิก ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 10
36. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 80 37. โครงการคาใชจายโครงการ
สอนภาษาจีน กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 38. โครงการ
คาใช จายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 39. โครงการ
คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
กําลังดําเนินการ ความกาวหน าคิดเป็ นรอย
ละ 80 40. โครงการคาใชจายในการสง
เสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู กําลังดําเนินการ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 80 41. ปรับปรุง
โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 42.
ปรับปรุงโรงเรียนวัดสรอยทอง แลวเสร็จ
ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 43.
ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส แลว
เสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100
44. ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎรบํารุง
แลวเสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
100 45. ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง
สุทธาราม แลวเสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ น
รอยละ 100 46. ปรับปรุงโรงเรียนวัด
ประชาศรัทธาธรรม แลวเสร็จ ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 100 47.
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูธรรมาธิปัตย
แลวเสร็จ ความกาวหน าคิดเป็ นรอยละ
100

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ฝ ายปกครอง
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
หลัก)
ความกาวหน าของงาน :45%
(9.2). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(9.3). กิจกรรมการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่ขอนุญาตกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายทะเบียน

(9.5). ปรับปรุงซอยประชาช่ น
ื  37
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.7). ปรับปรุงซอยกรุงเทพ –
นนทบุรี 31
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.4). คาใชจายในการซอมแซม
ฝ ายโยธา
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอน
ความกาวหน าของงาน :0%
(9.6). ปรับปรุงซอยกรุงเทพ –
นนทบุรี 18
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.8). ปรับปรุงซอยกรุงเทพ –
นนทบุรี 28
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.10). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสรอย
ทอง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.12). ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบ
ราษฎรบํารุง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(9.9). ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติ ฝ ายโยธา
การาม
ความกาวหน าของงาน :100%

(9.11). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพ ฝ ายโยธา
โอมาวาส
ความกาวหน าของงาน :100%

(9.13). ปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง
สุทธาราม
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

ระดับ

7.0.

ฝ ายโยธา

(9.14). ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชา ฝ ายโยธา
ศรัทธาธรรม
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.15). ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูธร ฝ ายโยธา
รมาธิปัตย
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.16). กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(9.18). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(9.17). คาใชจายโครงการอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(9.19). โครงการคาใชจายในการ
ประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(9.20). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.21). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายการศึกษา
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%
(9.22). โครงการคาใช จายโครงการ ฝ ายการศึกษา
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.23). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายการศึกษา

(9.24). โครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(9.26). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(9.25). โครงการคาใชจาย โครงการ ฝ ายการศึกษา
วายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10%

(9.27). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายการศึกษา
เสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.28). โครงการคาใชจายในพิธี
ฝ ายการศึกษา
ปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.29). โครงการคาใชจายในพิธี
ทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
สนามลูกเสือ
ความกาวหน าของงาน :10%

(9.30). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :85%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

(9.31). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายการศึกษา
สอนภาษาจีน
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.32). โครงการคาใช จายโครงการ ฝ ายการศึกษา
พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :90%

ห

กลยุทธ

กร
ุงเ

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

0.รอยละโครงการที่เป็ นงานประจําของหน
วยงานที่ดําเนินการตามเป าหมาย

พ

9

ท

มิติท่ี

(9.33). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายการศึกษา
สนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.34). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายการศึกษา
เสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรค
ผลงานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.35). โครงการรักษาความสงบ
ฝ ายเทศกิจ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.36). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.37). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.38). คาใชจายในการจัดกิจกรรม ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
การออกกําลังกาย
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.39). คาใชจายในการสนับสนุนเจา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
หน าที่เพื่อดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
สวัสดิการ
คนพิการ และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :92%
(9.40). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.42). คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :91%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.44). คาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.41). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :94%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.43). คาใชจายในการจัดงานแห
เรือชักพระ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.45). โครงการจัดงานวันอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ความกาวหน าของงาน :47%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.46). คาใชจายรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :100%
(9.47). โครงการสงเสริมพัฒนาเด็ก ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอน สวัสดิการ
วัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

14

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

1.0.

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

7.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคา
ชุมชนของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14. ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
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ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) - จัดเก็บขยะมูลฝอย กวาด (10.1). กิจกรรมการทําความสะอาด ฝ ายโยธา
ทําความสะอาด - ตัดแตงกิ่งไมใหญ กําจัด และปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประ
วัชพืช - จัดเก็บขยะในคลองเปรมประชา ชากร
กร - เดินรณรงค ( ไมทงิ้ ขยะลงคลอง )
ความกา วหน าของงาน :10%
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 - ตัง้ แต ริมทาง
รถไฟสายใต ถึง ชุมชนตึกแดง 3 ความ
ยาว 450 เมตร วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ตัง้ แต ทายซอยโชติสหาย ถึง ริมาทาง
รถไฟสายใต ความยาว 450 เมตร และคู
นํ้ าปลายซอยโชติวัฒน ถึง คลองเปรม
ประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่ 28
ตุลาคม 2563 - ตัง้ แต ทายซอยหางโลตัส
ถึง ทายซอยสุวรรณดี 1 ความยาว 450
เมตร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 - ตัง้ แต
ทายซอยหางโลตัส ถึง ทายซอยสุวรรณดี
1 ความยาว 350 เมตร วันที่ 11
พฤศจิกายน 2563 - ตัง้ แต ทายซอยพวง
ทรัพย ถึง ทายซอยโชติสหาย ความยาว
450 เมตร วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ตัง้ แต คูน้ํ าปลายซอยโชติวัฒน ถึง คลอง
เปรมประชากร ความยาว 200 เมตร วันที่
25 พฤศจิกายน 2563 - ตัง้ แต ทายโชติ
สหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต วันที่ 2
ธันวาคม 2563 - ตัง้ แต ริมคลองประปา
ถึง บานทรงไทย ความยาว 250 เมตร วัน
ที่ 9 ธันวาคม 2563 - ตัง้ แต บานทรงไทย
ถึง รานคาชุมชน ความยาว 250 เมตร วัน
ที่ 16 ธันวาคม 2563 - ตัง้ แต รานคาชุม
ชน ถึง คลองเปรมประชากร ความยาว 2
00 เมตร วันที่ 23 ธันวาคม 2563 - ตัง้ แต
แฟลตตํารวจรถไฟ ถึง ทายซอยพวงทรัพย
ความยาว 450 เมตร วันที่ 30 ธันวาคม 2
563 - ตัง้ แต ทายซอยพวงทรัพย ถึง
ชุมชนหัวรถจักรตึกแดง เขต 3 วันที่ 6
มกราคม 2564 - จาก ทายซอยสุวรรณดี 3
ถึง ทายซอยพวงทรัพย ความยาว 450
เมตร วันที่ 13 มกราคม 2564 - จาก ทาย
ซอยสุวรรณดี 3 ถึง ทายซอยโลตัส ควา
มยาว 350 เมตร วันที่ 20 มกราคม 2564
- ตัง้ แต ใตสะพานสูงบางซ่ อ
ื  ถึง ประตู
ระบายน้ํ าสุดแนวเขต ความยาว 450
เมตร วันที่ 27 มกราคม 2564 - ตัง้ แต
ทายซอยพวงทรัพย ถึง ทายซอย
โชติสหาย ความยาว 450 เมตร วันที่ 3
กุมภาพันธ 2564 - จาก ทายซอยโชติ
สหาย ถึง ริมทางรถไฟสายใต (ฝั ่ งซาย)
ความยาว 450 เมตร วันที่ 10 กุมภาพันธ
2564 - จาก คูน้ํ าปลายซอยโชติวัฒน ถึง
คลองเปรมประชากร ความยาว 200 เมตร
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 - จาก ชุมชน
หัวรถจักรตึกแดง เขต3 ถึง ริมทางรถไฟ
สายใต (ฝั ่ งขวา) ความยาว 450 เมตร วัน
ที่ 24 กุมภาพันธ 2564 - จาก ใตสะพาน
สูงบางซ่ อ
ื  ถึง ประตูระบายน้ํ าสุดแนวเขต
ความยาว 450 เมตร วันที่ 3 มีนาคม 2
564 - จาก ริมคลองประปา ถึง
บานทรงไทย ความยาว 250 เมตร วันที่
10 มีนาคม 2564 - จาก บานทรงไทย ถึง
รานคาชุมชนโชติวัฒน ความยาว 250
เมตร วันที่ 17 มีนาคม 2564 - จาก ราน
คาชุมชนโชติวัฒน ถึง คลองเปรม
ประชากร ความยาว 250 เมตร วันที่ 24
มีนาคม 2564 - จากแฟลตตํารวจรถไฟ
ถึง ทายซอยพวงทรัพย ความยาว 450
เมตร วันที่ 31 มีนาคม 2564 - จาก ทายคู
นํ้ าหลังโรงเรียนวัดประดู ถึง ทายคูน้ํ าศรี
พิชัย ( ชวง 2) คลองบางซื่อ ความยาว
350 เมตร วันที่ 7 เมษายน 2564 - จาก
ทายซอยโลตัส ถึง ทายซอยสุวรรณดี 3
ความยาว 350 เมตร วันที่ 21 เมษายน 2
564 - จาก ทายซอยสุวรรณดี 3 ถึง ทาย
ซอยพวงทรัพย ความยาว 450 เมตร วันที่
28 เมษายน 2564 - จาก ทายซอยพวง
ทรัพย ถึง ทายซอยโชติสหาย ความยาว
450 เมตร วันที่ 9 มิถุนายน 2564 จาก
หลังโรงเรียนวัดประดู ถึง ทายคูน้ํ าปลาทู
ความยาว 420 เมตร

(ไตรมาส 3) 1. โครงการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประ
โยชน ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประ
โยชน โดยมีกิจกรรมการใหความรูในการ
คัดแยกขยะแยกประเภท และสาธิต
การนํ าขยะอินทรียมาแปรรูปเป็ นน้ํ าหมัก
ชีวภาพ เพื่อนําไปใชประโยชนในการบําบัด
นํ้ าเสีย นํ าไปใชในการบํารุงรักษาตนไม
เป็ นตน โดยไดดําเนินการในพ้ น
ื ที่ตาง ๆ
ดังนี้ - ในโรงเรียน จํานวน 1 แหง ไดแก
โรงเรียนวัดบางโพ - ในชุมชน จํานวน 1
แหง ไดแก ชุมชนซอยพัฒนา 2. โครงการ
จัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและขยะอันตรายในพ้ น
ื
ที่ 1. ดําเนินการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและ
ขยะอันตรายในพ้ น
ื ที่เป็ นประจําทุกสัปดาห
โดยไดดําเนินการจัดเก็ยขยะไปแลว
จํานวน 26 ครัง้  ดังนี้ เดือนตุลาคม 2563
ดําเนินการจัดเก็บในพ้ น
ื ที่ซอยรัชดา 64,
ซอยรัชดา 62, ซอยรัชดา 37 , 39 , 41
และหมูบานพิบูลยบางซ่ อ
ื  เดือน
พฤศจิกายน 2563 ดําเนินการจัดเก็บใน
พื้นที่ชุมชนซอยสีน้ํ าเงิน 1, หมูบานพิบูลย
บางซ่ อ
ื , ชุมชนซอยสีน้ํ าเงิน 2, 2.1.8
หมูบานมน
ั ่ คง และชุมชนหลังตลาดศรีเข
มา เดือนธันวาคม 2563 ดําเนินการจัดเก็บ
ในพ้ น
ื ที่ซอยสิงหฤกษ, ชุมชนศรีบุญยืน ,
ชุมชนศรีบุญยืนพัฒนา, ชุมชนเขมาเนรมิต
, ชุมชนเขมาเนรมิตนิเวศน และชุมชน
พัฒนาประชาราษฎร เดือนมกราคม 2564
ดําเนินการจัดเก็บในพ้ น
ื ที่ชุมชนซอยสี
นํ้ าเงิน, ชุมชนราชทรัพย, ชุมชนวัดบางโพ,
ชุมชนเชิงสะพานพิบูลยฝั่งซาย และชุมชน
ซอยประดู เดือนกุมภาพันธ 2564 ดําเนิน
การจัดเก็บในพ้ น
ื ที่ชุมชนวัดสรอยทอง,
ชุมชนวัดประดู, ซอยประชาราษฎร 12
และซอยประชาราษฎร 10 เดือนมีนาคม 2
564 ดําเนินการจัดเก็บในพ้ น
ื ที่ซอยประชา
ราษฎร 3 , 5, ซอยประชาราษฎร 6, 8
และซอยประชาราษฎร 13 , 15, 17 2.
การดําเนินการจัดเก็บขยะอันตราย โดย
ดําเนินการจมัดเก็บทุกวันที่ 1 และ 15
ของทุกเดือน โดยมีปริมาณขยะอันตรายที่
จัดเก็บไดจํานวน 2 ตัน

(11.1). โครงการสงเสริมการแปรรูป ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย และสวนสาธารณ
ชน
ความกาวหน าของงาน :80%

(11.2). โครงการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ ฝ ายรักษาความสะอาด
และขยะอันตรายในพ้ น
ื ที่
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

(ระดับ)
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5.00
(ระดับ)

ห

1. รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอวัน)
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กลยุทธ

พ
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ชื่อตัวชว
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(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2. ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

ท

10

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียว (12.1). โครงการสํารวจสัดสวนพ้ น
ื ที่ ฝ ายรักษาความสะอาด
จากพ้ น
ื ที่คอนโด พื้นที่บานเรือนประชาชน สีเขียวรูปแบบสวนตอประชากร
และสวนสาธารณ
และสวนพ้ น
ื ที่ตาง ๆ โดยระบุที่ตงั ้  และ
(สวนสาธารณะ/สวนหยอม)
ขนาดพ้ น
ื ที่สีเขียว พรอมทงั ้ รายงานใน
ความกา วหน าของงาน :80%
ระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 5 แหง ดังนี้ 1. สวนดาดฟ า
ตึก A ตึก B รีเจนทโฮม บางซอน เฟส 28
2. สวนหยอมดานหลังรีเจนทโฮมบางซอน
เฟส 28 3. สวนหยอมดานซายและดาน
ขวาเป็ นวงกลม รีเจนทโฮมบางซอน เฟส
28 4. สวนหยอมดานริมรว
ั ้ รอบรีเจนทโฮม
บางซอน เฟส 28 5. สวนหยอมดาน
หลังี่จอดรถ รีเจนทโฮมบางซอม เฟส 28
(ไตรมาส 3)

(13.1). โครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวและจัดจําหนายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่
เขตบางซ่ อ
ื
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจําทําฐานขอมูลผู (14.1). การพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ประสบปัญหาทางสังคม นํ าเขาระบบ และ ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
รายงานผลการดําเนินงานให สยป. ตาม
งานหรือการใหบริการ
ระยะเวลาที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายปกครอง

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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