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

ปี  2564 ๑๒. รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร และตําแหนงอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

1.0.

ผลผลิต
(Output)

65.00
(รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

1.0.

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ )

(รอยละ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ )

(รอยละ )

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

ปี  2564 ๖. รอยละความสําเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครใหอยู ในรูป
แบบระบบสารสนเทศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ปี  2564 ๑๐. รอยละของการปฏิบัติงาน
ดานการสงเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ
สํานักงานเขตบางพลัด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

ปี  2564 ๑๑. รอยละของชุมชนที่มีดัชนี
ลูกนํ้ ายุงลายอยูในเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

7

8

ปี  2564 ๘. รอยละของจํานวนผูเขารวมกิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๑๓. รอยละของการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๗. รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับ
การลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการกอ
อาชญากรรม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ตงั ้ แตเดือนเม.ย.-มิ.ย. 64 รวม
25 จุด ดําเนินการลงจุดที่มีการขออนุญาต
ตัง้ แตเดือนเม.ย.64-มิ.ย.64รวม 15จุด

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายปกครอง

(2.1). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนง ฝ ายทะเบียน
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
ความกาวหน าของงาน :90%
(2.2). กิจกรรมการลงจุดตําแหนง
ตําแหนง
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3) ดําเนินการประชาสัมพันธ
(3.1). โครงการจัดทําฐานขอมูล
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
เกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํ าเสีย เป็ นการ
ระบบบําบัดน้ํ าเสียของผูประกอบการ ขาภิบาล
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจ ความกาวหน าของงาน :100%
เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ํ า การดูแล
ระบบบําบัดน้ํ าเสีย และการสรางความ
เขาใจและการยอมรับเกี่ยวกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมบําบัด ปั จจุบันดําเนินการได
105 แหง
(ไตรมาส 3) 1.ปฏิบัติงานกิจกรรมตรวจ
(4.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
สอบเหตุเดือดรอนรําคาญนอกเวลาราชการ สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ขาภิบาล
จํานวน 16 ครัง้  2.ตรวจสอบดานสุข
ปลอดภัย
ลักษณะ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%
จํานวน 5 ครัง้  3.ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวด
ลอม (ตรวจเตาเผาศพ) จํานวน 5 ครัง้  4.
ปฏิบัติงานสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวด
ลอม จํานวน 14 ครัง้  รวมทงั ้ สน
ิ้  40 ครัง้
(ไตรมาส 3) ดําเนินการตรวจสอบแหลง
เพาะพันธุลูกนํ้ ายุงลาย พรอมตรวจสอบ
ดัชนีลูกนํ้ ายุงลาย ภายในชุมชน 48 ชุมชน
มีชุมชนที่มีดัชนีลูกนํ้ ายุงลายอยูในเกณฑที่
กําหนด ครบ 48 ชุมชน คิดเป็ นรอยละ
100

(5.1). คาใชจายโครงการบูรณาการ
ความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไข ปั ญหาโรค
ไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) ประชาสัมพันธใหความรู ควา (6.1). คาใชจายโครงการ
มเขาใจแกผูประกอบการและผูเกี่ยวของ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ในเรื่องโทษของบุหรี่ อยางนอย จํานวน
ความกาวหน าของงาน :100%
100 ราย

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3) ยอดจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง (7.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูล ฝ ายรายได
ปลูกสราง ประจําปี  2564 ปั จจุบันจัดเก็บ ที่ดน
ิ และสิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่
ได 9,082,510.75 บาท (ยอด ณ วันที่ 28 สํานักงานเขตบางพลัด
มิถุนายน 2564)
ความกาวหน าของงาน :100%
(ไตรมาส 3) ๑. จัดเจาหน าที่สายตรวจชุด
กิจการพิเศษออกตรวจตราจุดเสี่ยงภัยและ
จุดติดตงั ้ ตูเขียว วันละ ๓ ครัง้  เชา เย็น
และกลางคืน ตัง้ แตเดือนเมษายน - มิถุน
ายน ๒๕๖๔ จํานวน ๘ จุด ประกอบดวย ๑)
ซอยรัญสนิทวงศ ๘๙ แยก ๑๒ ๒) ปาก
ซอยจรัญสนิทวงศ ๙๕/๑ ๓) ซอยอรุณอมริ
นทร ๔๙ ๔) สะพานลอยหน าโรงเรียน เข
มะสิริอนุสสรณ ๕) วัดคฤหบดี ซอย
จรัญสนิทวงศ ๔๔ ๖) ซอยสุวิชาญดําริห ๗)
สวนหลวงพระราม ๘ และบริเวณใตสะพาน
พระราม ๘ ๘) ถนนเลียบทางรถไฟ ๒.จัด
เทศกิจอาสาจราจรอํานวยความสะดวกการ
จราจรหน าโรงเรียน ๗ จุด จุดละ ๒ ครัง้
/วัน ไดแก ๑) โรงเรียนวัดบางพลัด ๒)
โรงเรียนบูรณวิทย ๓) โรงเรียนสตรีบูรณ
วิทย ๔) โรงเรียนพิมลวิทย ๕) โรงเรียนเข
มะสิริอนุสสรณ ๖) โรงเรียนวัดรวกบางบ
ําหรุ ๗) โรงเรียนวัดวิมุตยาราม จากการ
ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
ไมพบปัญหาการเกิดอาชญากรรม และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน

(8.1). แผนการติดตงั ้ และซอมแซม ฝ ายโยธา
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
ความกาวหน าของงาน :100%

(8.2). โครงการรักษาความปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ (1.1). โครงการคาใชจายโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย และยาเสพ ระวังภัยและยาเสพติด
ติด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ รร.วัด ความกาวหน าของงาน :100%
อาวุธวิกสิตาราม มีผูเขารวมกิจกรรม 160
คน

คร

2

กลยุทธ

าน

ปี  2564 ๙. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

มิติท่ี
9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ปี  2564 รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จ
ตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) โครงการที่เป็ นงานประจําทัง้
หมด จํานวน 49 โครงการ ดําเนินการแลว
เสร็จ 1 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 43 โครงการ ยกเลิก จํานวน 4
โครงการ ชะลอ จํานวน 1 โครงการ
โครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1
โครงการจาก 45 โครงการ คิดเป็ นรอยละ
2.22

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับ
การสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายปกครอง

(9.3). จางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
จํานวน 22ซอย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายโยธา

(9.2). คาใชจายในการซอมแซม
บํารุงถนนตรอกซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายโยธา

(9.4). กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. ฝ ายโยธา
ลํากระโดงสาธาณระแยกคลองบางยี่
ขัน จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียน
บางยี่ขัน
ความกาวหน าของงาน :77%

(9.6). ปรับปรุงสํานักงานเขตบาง
พลัด
ความกาวหน าของงาน :17%

ฝ ายโยธา

(9.8). ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย
จรัญสนิทวงศ 64 (วัดสิงห) จาก
ถนนจรัญสนิทวงศ ถึงซอยจรัญ64
แยก 8
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายโยธา

(9.10). คาใชจายโครงการอาสา
สมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(9.7). โครงการปรับปรุงค.ส.ล.
ชุมชนอยูดีรวมใจ (จากบานเลขที่
111 ถึงอาคารควบคุมระดับน้ํ า)
ความกาวหน าของงาน :17%

ฝ ายโยธา

(9.9). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :99%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(9.11). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :0%

ฝ ายการศึกษา

คร

(9.5). กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. ฝ ายโยธา
คลองแยกคลองบางจากขากซอย
จรัญสนิทวงศ 52 ถึงจุดที่กําหนดให
(สวนที่เหลือ)
ความกาวหน าของงาน :32%

าน

(9.12). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมู ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :0%
(9.13). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :0%
(9.14). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(9.15). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(9.17). คาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ฝ ายการศึกษา

(9.19). คาใชจายในการพัฒนา
เยาวชนภาคฤดูรอนมัสยิดบางออ
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(9.21). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายการศึกษา

(9.22). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.23). คาใชจายในการสงเสริมกีฬา ฝ ายการศึกษา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.24). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :0%

ฝ ายการศึกษา

(9.26). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(9.28). คาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :0%

ฝ ายการศึกษา

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

(9.27). คาใชจายในการสอนภาษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายการศึกษา

(9.29). คาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
ความกาวหน าของงาน :0%

ฝ ายการศึกษา

(9.30). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคี ฝ ายการศึกษา
สุทธาวาส
ความกาวหน าของงาน :75%
(9.31). ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยา ฝ ายการศึกษา
ราม
ความกาวหน าของงาน :75%
(9.32). ปรับปรุงโรงเรียนวัด
ฉัตรแกวจงกลณี
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(9.33). ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโร
หิตย
ความกาวหน าของงาน :75%

ม

(9.20). คาใชจายในการสงเสริมการ ฝ ายการศึกษา
ปฏิบัติธรรมของเยาวชน
ความกาวหน าของงาน :10%

พ

ฝ ายการศึกษา

ท

(9.18). คาใชจายในการบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน
ความกาวหน าของงาน :10%

ห

(9.16). คาใชจายตามโครงการเรียน ฝ ายการศึกษา
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(9.34). ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยา ฝ ายการศึกษา
ศิริไอยสวรรค
ความกาวหน าของงาน :75%
(9.35). ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี ฝ ายการศึกษา
(จันทรสถิตย)
ความกาวหน าของงาน :70%
(9.36). ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิ ฝ ายการศึกษา
ทยาคม
ความกาวหน าของงาน :75%
(9.37). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบาง
พลัด
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

(9.38). ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก
ความกาวหน าของงาน :75%

ฝ ายการศึกษา

(9.40). โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.42). โครงการคาใชจายศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(9.39). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :10%

(9.41). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
สวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(9.43). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
งานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน
สวัสดิการ
วัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :10%
(9.44). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน สวัสดิการ
กีฬา
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.45). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจกรรมการออกกําลังกาย
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.46). โครงการคาใชจายในการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.47). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในศูนย สวัสดิการ
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :15%
(9.48). โครงการคาใชจายในการจาง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
อาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน สวัสดิการ
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :90%
(9.49). โครงการคาใชจายในการจัด ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :10%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2564 ๑. กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย ๑.๑ ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๑.๒ รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี มีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวด
ลอม (Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๒. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) รวมพัฒนาโครงการจิตอาสา (10.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองบางยี่ขันตักขยะ/จัดเก็บวัชพืช/ทาสี คลองพระครูและคลองบางยี่ขัน
ราวกันตก/ตกแตงกิ่งไมและเทน้ํ าชีวภาพ ความกาวหน าของงาน :100%
รักษาสภาพน้ํ าในคลองดําเนินการแลวเสร็จ
รักษาวงรอบตอไป
(ไตรมาส 3) ไตรมาสที่ 3 ในเดือนเมษายน
2564 เนื่องจากสถานการณโควิดจึงยังไม
สามารถเขาไปสาธิตวิธีการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียในชุมชนไดจึงดําเนินการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนคัดแยกขยะ
โดยการแจกประกาศ ตามชุมชนคัดแยก
ขยะตามหลัก 3 R และประชาสัมพันธนัด
วันเวลาเพื่อเขาจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช
เชน ที่นอนเกา เกาอี้ เฟอรนิเจอรที่ชํารุด ฯ
และขยะอันตราย โดยไดดําเนินการจัดเก็บ
ในวันตอไปนี้ ไดแก เดือนเมษายน 2564
วันที่ 4 เมษายน 2564 (ชุมชนสงวนทรัพย
) วันที่ 11 เมษายน 2564 (ชุมชนวัดดาว
ดึงษาราม) วันที่ 18 เมษายน 2564(ชุมชน
วัดคฤหบดี) วันที่ 25เมษายน2564(ชุมชน
มัสยิดบ
 างออ
 ( ยกเลิก) เนื่องจากสถานการณ
โควิด และในเดือนเมษายน 2564 สามารถ
คัดแยกขยะอินทรียได 274.301 ตัน ,ขยะ
อันตรายคัดแยกได 1,580 ตัน และได
ดําเนินโครงการในชวงการแพรระบาด
โรคcovid-19 สํานักงานเขตไดติดตอ
ประสานกับผูประกอบการที่มีขยะอินทรีย
เชน กากกาแฟ เปลือกผลไม เปลือกไข ไส
ปลา กากถว
ั ่ เหลือง เพิ่มมากข้ น
ึ  โดยนําสิ่ง
เหลานัน
้ ไปหมักทําป ุย เป็ นการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประ
โยชน โดยนํามาทําป ุยตามชนิดตางๆ ดังนี้
1.น้ํ าหมักจากเปลือกผลไมรสเปรีย
้ ว 2.ปุย
หมักกากกาแฟ 3.น้ํ าหมักชีวภาพสูตรเพิ่ม
ไนโตรเจน 4.สูตรปุยยูเรียนํ้ า 5.หัวเชื้อ
EM เพื่อตอยอดน้ํ าหมัก 6.ปุยหมักชีวภาพ
จากเศษปลา 7.ปุยน้ํ าสูตรยูเรีย และได
นํ าป ุยเหลานี้มาใสแปลงผักในศูนยการ
เรียนรู " การเกษตรจากอินทรีย วิถีคน
เมือง" บริเวณเรือนเพาะชําขางหางสําโลตัส
ซึ่งจะเป็ นผักปลอดสารพิษ เมื่อเมื่อผัก
เติบโตถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวได นํ าผักใส
ตะกราและปุยอินทรียที่ผลิตได ไปขอบคุณ
ผูประกอบการที่ใหความรวมมือคัดแยก
มูลฝอยอินทรีย เพื่อใหฝายรักษาสะอาด
และสวนสาธารณะ นํ ามาทําประโยชน และ
เป็ นการลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ น
ื ที่
และจะมีการสงเสริมตอไปใหมีผูประกอบ
การเขารวมโครงการมากข้ น
ึ  ซึ่งผูประกอบ
การนอกจากสนับสนุนขยะอินทรียแลวยัง
เป็ นการสงเสริมใหประชาชนแปรรูปขยะ
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชนมากข้ น
ึ โดย
ประชาชนสามารถทําไดเองและ
ประชาสัมพันธวิธีการลดและคัดแยกขยะ
การแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประ
โยชน เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูดวย
ตนเองใน Application facebook ในเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากสถานการณโควิดยัง
ไมคลี่คลายจึงไมสามารถดําเนินกิจกรรม
ตางๆได แตไดมีการสงเสริมใหประชาชน
แปรรูปขยะอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
มากข้ น
ึ โดยประชาชนสามารถทําไดเอง ซึ่ง
ไดประชาสัมพันธวิธีการลดและคัดแยก
ขยะ การแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามา
ใชประโยชน เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู
ดวยตนเองใน Application facebook ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 สามารถคัดแยก
ขยะอินทรียได 245.39 ตัน ในเดือนนี้ไมมี
ปริมาณขยะอันตราย ซึ่งอยูในระหวางการ
รวบรวม และไดดําเนินการเพื่อโครงการ
ประสบความสําเร็จในชวงโควิด-19
สํานักงานเขตไดติดตอประสานกับผู
ประกอบการที่มีขยะอินทรีย เชน กาก
กาแฟ เปลือกผลไม เปลือกไข ไสปลา กาก
ถัว
่ เหลือง เพื่อจัดเก็บใหมากข้ น
ึ  โดยนําไป
หมักทําป ุย เป็ นการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน ผลิต
เป็ นปุยชนิดตางๆ โดยนํามาเป็ นปุยในการ
ปลูกผัก ซึ่งดําเนินการในศูนยการเรียนรู "
การเกษตรจากอินทรีย วิถีคนเมือง" และ
ไดดําเนินการประชาสัมพันธทางส่ อ
ื
ออนไลน ไดแก facebook โดยได
แนะนํ าการลดขยะตามหลัก 3r และการ
แยกประเภทขยะ รวมทงั ้ สีของถังขยะซ่ งึ
เป็ นสีสากลวาแตละสีเป็ นขยะอะไรบาง ซึ่ง
ในโอกาสตอไปจะมาแนะนํ าการหมักปุย
จากขยะอินทรีย วามีวิธีการอยางไร ใช
วัสดุอะไรบาง ในเดือนนี้ไดผลิตน้ํ าขยะ
หอมไวสําหรับใชในพ้ น
ื ที่เขตและแจก
ประชาชน โดยผลิตได 6.04 ตัน เนื่องจาก
มาตรการปองกันโรคโควิด-19 แพรระบาด
จึงไมไดดําเนินการประชาสัมพันธให
ประชาชนตามชุมชนลดขยะตามหลักการ
3 R และคัดแยกขยะประเภทขยะกอนทงิ้
เพื่อไมใหปะปนไปกับขยะทว
ั ่ ไป ทําใหลด
คาใชจายในการนํ าขยะไปทําลาย และใน
เดือนมิถุนายน 2564 จัดเก็บกากถว
ั ่ เหลือง
ไสปลา เปลือกผลไมเปลือกไขและกาก
กาแฟจากตลาดในพ้ น
ื ที่เพื่อนํามาใช
ประโยชนผลิตเป็ นปุยหมักและเป็ นการลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ น
ื ที่ โดยนํามาเป็ น
ป ุยในการปลูกผัก ซึ่งดําเนินการในศูนย
การเรียนรู " การเกษตรจากอินทรีย วิถีคน
เมือง" สามารถคัดแยกขยะอินทรีย ได
ทัง้ หมด 274.301 ตัน และไดดําเนินการ
ประชาสัมพันธทางส่ อ
ื ออนไลน ไดแก
facebook โดยไดแนะนํ าการแปรรูปขยะ
อินทรียเป็ นปุยตางๆ วามีวิธีการอยางไร ใช
วัสดุอะไรบาง และในเดือนนี้ไดขอความ
รวมมือชุมชนที่มีเจาหน าที่ชักลากมูลฝอย
ประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชนคัด
แยกมูลฝอยประเภทขยะวน ถุงหุมสินคา
ตาง ๆ ฟิ ลมหุมกลองนม ถุงหุมผาออม
สําเร็จรูป ผาอนามัย ถุงสําลี ถุงน้ํ าเข็ง ถุง
ขนมปัง ซองไปรษณีย ถุงใสผักผลไม ตาง
ๆ ซองยา ถุงหูหว
ิ้  ถุงน้ํ าตาลทราย ซอง
นํ้ ายาปรับผานุม ซองน้ํ ายาซักผา ซอง
บะหมี่ ซึ่งขยะเหลานี้เป็ นขยะสะอาด หรือ
หากเปื้ อนสิ่งสกปรกที่สามารถทําความ
สะอาดไดดวยน้ํ าเปลา ใหทําความสะอาด
และตากใหแหง เก็บรวบรวมไวและมาสงที่
สํานักงานเขตบางพลัดฝายรักษาความสะ
อาดฯ ชัน
้  3 หรือหากมีปริมาณมาก แจง
ความประสงคมาที่ฝายรักษาฯ เพื่อให
ดําเนินการจัดเก็บยังชุมชนตามสถานที่และ
วันที่นัดหมาย และคัดแยกขยะอินทรีย
หรือขยะพืชสดตางๆ สามารถนํามาหมัก
เป็ นปุยใสตนไมได หากสนใจวิธีทําป ุย
ประเภทตางๆ สามารถศึกษาไดที่ศูนย
เรียนรู “การเกษตรอินทรีย วิถีคนเมือง”
ขางหางโลตัส สาขาจรัญสนิทวงศ ซึ่งเป็ น
ศูนยการเรียนรูดานการเกษตรของฝาย
รักษาความสะอาดฯ สํานักงานเขตบางพลัด

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

5.00
(ระดับ)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(11.1). โครงการรณรงคคัดแยก
ฝ ายรักษาความสะอาด
มูลฝอยอันตรายจากอาคาร บานพัก และสวนสาธารณ
อาศัยและชุมชน
ความกาวหน าของงาน :85%

ห

ปี  2564 ๔. รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

ระดับ

0.0.

(11.2). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายรักษาความสะอาด
เสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อ และสวนสาธารณ
นํ ามาใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :85%

ม

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ปี  2564 ๕. ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมิทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของ
แตละพ้ น
ื ที่

ท

10

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) สงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี เทากับรอยละ 100 และมีการ
ดําเนินการตรวจอาหารปลอดภัยของสถาน
ประกอบการที่ไมมีใบอนุญาต จํานวน 25
ราย

(ไตรมาส 3) สถานประกอบการอาหารที่
(13.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ เมืองอาหารปลอดภัย
ขาภิบาล
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการที่ ความกาวหน าของงาน :100%
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Service)
จํานวน 72 แหง จากสถานประกอบการทงั ้
สิน
้  231 แหง
(ไตรมาส 3) พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สี
เขียวตามที่ กําหนดไวใน “ฐานขอมูลและ
ระบบติดตาม ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียวของ กรุงเทพมหานคร” ประกอบ
ดวย ๑๐ ประเภท แยกเป็ น ๒ ประเภท
หลัก ๑. พื้นที่สีเขียวที่เป็ นสวนสาธารณะ
/สวนหยอม ใหสํานักงานเขตดําเนินการ
ตามเป าหมายที่ ตกลงกับสํานักงานสวนสา
ธารณะ สํานักสิ่งแวดลอมในแต ละปี เป า
หมายสํานักงานเขตบางพลัด 400 ตร.ม.
สํานักงานเขตบางพลัดทําได 5,306.07
ตร.ม. เปอรเซ็นที่ทําไดเทียบกับเป าหมาย
รอยละ 1.348.52 ๒. พื้นที่สีเขียวที่ไมได
อยูในรูปแบบสวนสาธารณะซ่ งึ ตองดําเนิน
การสํารวจ รวบรวมเพิ่มเติมไม น อยกวา
๑๒ แหง/ปี  ปั จจุบันไดดําเนินการสํารวจ
แลวจํานวน 10 จุด 1. ที่วางซอยสกุลชัย7
พื้นที่ 0 - 2 - 9 ไร 2. พื้นที่วางซอย
จรัญฯ68 (วัดเทพากร) พื้นที่ 1- 0 -4.81
ไร 3. พื้นที่วาซอยจรัญฯ 49/1 พื้นที่ 4 - 3
- 5 ไร 4. ปลูกมะนาวหลังซอยจรัสลาภ
พื้นที่ ไร:0 งาน:2 วา:76.00 5. ที่วางใกล
จุดกลับรถบนอุโมงคแยกบางพลัด ถนน
จรัญสนิทวงศอยูฝั่งตรงกันขามจุดกลับรถ
บนอุโมงคแยกบางพลัด มีตนกลวยและ
หญา พื้นที่ ไร:0 งาน:0 วา:93.00 6. ที่วาง
ซอย95/1(แยกกระจกเฮงรุงศิลป ) พื้นที่ ไร
:2 งาน:3 วา:43.00 7.ที่วางเลียบทางรถไฟ
(ใกลดานเก็บเงิน)พื้นที่ ไร:1 งาน:1 วา:82.
00 8.ที่วางซอยโรงเรียนประมุกวิทยาพ้ น
ื ที่
ไร:2 งาน:0 วา:33.00 9.ที่วางหลังชุมชน
สงวนทรัพย พื้นที่ ไร:1 งาน:0 วา:28.00
10. ที่วางซอยจรัญฯ 91 แยก 6 พื้นที่ ไร
:2 งาน 2 วา:18.00

(14.1). โครงการสํารวจรวบรวม
ฝ ายรักษาความสะอาด
พื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐาน
และสวนสาธารณ
ขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
การเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

ผลงานลาสุด

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 องคประกอบที่ ๔ ความสําเร็จใน
การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๒ ความสําเร็จ
ในการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการให
บริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๑ ความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) มอบหมายอาสาสมัครฯ
(15.1). โครงการคาใชจายในการ
ปฏิบัติหน าที่บรรยายใหความรูและดูแล
บริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น
พิพิธภัณฑทองถิ่นเขตบางพลัด ณ พิพิธ
กรุงเทพมหานคร
ภัณฑ และจัดกิจกรรมสองนองทองแหลง ความกา วหน าของงาน :85%
โบราณสถาน รุนที่ 1 วันที่ 4 เม.ย.64 ณ
มัสยิดบางออ วัดคฤหบดี วัดสวนสวรรค
และศาลาโรงธรรม เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโควิด-19 จึงตองเลื่อน
จัดกิจกรรม ครัง้ ที่ 2 และตองปรับรูปแบบ
การดําเนินงานใหกระชับมากข้ น
ึ  ครัง้ ที่ 2
คาดวาจะดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวในวันที่ 17 ก.ค.64 ณ รร.วัด
เปาโรหิตย และจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ณ
สํานักงานเขตบางพลัดในวันที่ 19 ก.ค. 64

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3) 1. สงเอกสารการดําเนินการ (17.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ขัน
้ ตอนที่ 2 ใหสํานักยุทธศาสตรและ
ขอมูลของสํานักงานเขตบางพลัด
ประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/2944 ความกาวหน าของงาน :100%
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 2. นํ าเขาขอมูล
ในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
ตามตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 3. ดําเนินการขน
ั ้ ตอนที่
3 ปรับปรุงฐานขอมูลที่ดําเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหเป็ นปัจจุบัน
เดือนละ 1 ครัง้  และพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือใหบริการในระบบการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลตามตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 เดือนละ
1 ครัง้  4. สงหนังสือที่ กท 7401/758 ลง
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน า
ฝ ายทุกฝาย หัวหน ากลุมงานปกครอง และ
หัวหน ากลุมงานประชาสัมพันธ เพื่อใหทุก
ฝ ายดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 3 รักษา
สถานภาพฐานขอมูลของหนวยงานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยปรับปรุงฐานขอมูลตามรายการขอมูล
ที่เกี่ยวของ ณ วันสน
ิ้ เดือนของทุกเดือน
ลงในไฟลขอมูล excel ที่ไดสงใหทุกฝาย
แลว (ขอมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมใหใชตัว
อักษรสีแดง) และสงไฟลขอมูลใหฝายปก
ครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อ
เพิ่มขอมูลในระบบบันทึกฐานขอมูล
ประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2 ตอไป 5. สงหนังสือที่
กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรียน หัวหน าฝายทุกฝาย หัวหน ากลุมงาน
ปกครอง และหัวหน ากลุมงานประชา
สัมพันธ เพื่อใหทุกฝายดําเนินการตามขน
ั้
ตอนที่ 4 การนํ าขอมูลไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็ นที่
ประจักษและสามารถตรวจสอบไดอยาง
เป็ นรูปธรรม จากฝายที่เกี่ยวของ 6.
รวบรวมผลการดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 4
จากฝายที่เกี่ยวของ 7. ทําหนังสือถึงสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล เรื่อง การ
ดําเนินงานตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 รอยละความ
สําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่
มีความสําคัญ สงผลดําเนินการตามขน
ั้
ตอนที่ 4 การนํ าขอมูลไปใชประโยชนใน
การปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็ นที่
ประจักษและสามารถตรวจสอบไดอยาง
เป็ นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร 8. สง
เอกสารการดําเนินการขน
ั ้ ตอนที่ 4 ให
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล ตาม
หนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25
มิถุนายน 2564 9. ปรับปรุงฐานขอมูล
ประชากร ชาย-หญิง ขอมูลชุมชนที่มียา
เสพติด ขอมูลชักลากขยะ ขอมูลพิพิธ
ภัณฑ ขอมูลบานหนังสือ ขอมูลพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัย ขอมูลปลอดยาเสพติด ขอมูลลานกีฬา
ขอมูลผลิตภัณฑ

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3) 1. ดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดของ (16.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม ฝ ายปกครอง
โครงการสําเร็จครบถวนแลว ดังนี้ 1.1 มี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ชองทางการเผยแพรความรูดานงาน
งานของสํานักงานเขตบางพลัด
ทะเบียนในชองทาง YouTube ชื่อชอง
ความกา วหน าของงาน :100%
BPGUIDE 1.2 มีระยะเวลาใน
การนํ านวัตกรรมไปใชไมนอยกวา 30 วัน
เริ่มตนเผยแพรคลิปความรู เมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2564 1.3 มียอดการเขาชม
YouTube ชื่อชอง BPGUIDE จํานวน 2
9,195 ครัง้  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
(เป าหมาย 10,000 ครัง้ ) 1.4 มียอดผูติด
ตาม YouTube ชื่อชอง BPGUIDE จํานว
น 321 ราย ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
(เป าหมาย 100 ราย) 2. จัดทําแบบสํารวจ
ผลการนํ านวัตกรรมไปใชประโยชน ตาม
แบบฟอรม 5 3. สงหนังสือที่ กท
7401/785 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
เรียน ผูอํานวยการเขตบางพลัด เรื่อง การ
ดําเนินการตามตัวชว
ี้ ัดองคประกอบที่ 4
ตัวชว
ี้ ัดความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน รายงานผลวาฝายทะเบียนได
ดําเนินการตามโครงการ BP GUIDE แลว
เสร็จและจัดทํารายงานผล
การนํ านวัตกรรมไปใชประโยชน (แบบ
ฟอรมที่ 5) เรียบรอยแลว

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

ระดับ

0.0.

ห

16

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ปี  2564 ๓. กรุงเทพมหานครมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) รอยละของการเบิกจายงบ
(18.1). กิจกรรมการติดตามการใช ฝ ายการคลัง
ประมาณในภาพรวมของสํานักงานเขตบาง จายงบประมาณประจําปี  2564 ของ
พลัด 49.88% (ขอมูล ณ วันที่ 25
สํานักงานเขตบางพลัด
มิถุนายน 2564)
ความกา วหน าของงาน :59%

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 18 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
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กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

มิติท่ี

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

ม

ห

าน

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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(ดู..รายงานลาสุด)
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