ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางพลัด

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(ฝ ายปกครอง)

ปี  2564 ๑๒. รอยละของการลงจุด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น
(ฝ ายทะเบียน)

ปี  2564 ๖. รอยละความสําเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยู ในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

(1) กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

-

(2) กิจกรรมการลงจุดตําแหนงตําแหนง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ
)

(รอยละ )

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ปี  2564 ๑๐. รอยละของการปฏิบัติ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ
งานดานการสงเสริมสุขาภิบาลสิ่ง
)
แวดลอมของสํานักงานเขตบางพลัด

(รอยละ )

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 162,300 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ปี  2564 ๑๑. รอยละของชุมชนที่มี
ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายอยูในเกณฑที่
กําหนด

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ )

(รอยละ )

ปี  2564 ๘. รอยละของจํานวนผูเขา ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ )
รวมกิจกรรม

(รอยละ )

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 59,600 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ )

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ปี  2564 ๑๓. รอยละของการจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ฝ ายรายได)

ปี  2564 ๗. รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการกออาชญากรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ
)

(2) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(สํานักงานเขตบางพลัด)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายโครงการบูรณาการความรวม มือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 338,000 บาท)
(2) คาใชจายโครงการบูรณาการความรวม
มือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร(สํานักงานเขตบางพลัด)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ )

(1) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) แผนการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายเทศกิจ)

-

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2564 ๙. รอยละของอาสาสมัคร ผลผลิต (Output) 65.00 (รอยละ )
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2564 รอยละของโครงการที่เป็ น
งานประจําของหนวยงานที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,900 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู ลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 32,200 บาท)
(4) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 21,300 บาท)
(5) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 126,100 บาท)

คร

(6) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 1,564,200 บาท)
(7) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 21,300 บาท)
(8) คาใชจายในการบรรพชาสามเณรภาค
ฤดูรอน
(งบประมาณ 600,000 บาท)
(9) คาใชจายในการพัฒนาเยาวชนภาคฤดู
รอนมัสยิดบางออ
(งบประมาณ 200,000 บาท)
(10) คาใชจายในการสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมของเยาวชน
(งบประมาณ 184,000 บาท)
(11) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 207,400 บาท)

าน

(12) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(13) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 100,800 บาท)
(14) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 59,200 บาท)
(15) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(16) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(17) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,808,000 บาท)

ห

(18) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,092,000 บาท)
(19) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,570,000 บาท)
(20) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

ม

(21) โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(22) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(23) โครงการคาใชจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,665,700 บาท)
(24) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
การออกกําลังกาย
(งบประมาณ 781,300 บาท)

พ

(25) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการและผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(26) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 38,700 บาท)

(28) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(29) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
(งบประมาณ 608,000 บาท)
(30) โครงการคาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(31) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

กร
ุงเ

(32) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

ท

(27) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

(33) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 237,300 บาท)
(34) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
(งบประมาณ 295,900 บาท)

(35) ปรับปรุงโ รงเรียนวด
ั ฉ
 ต
 งกลณี
ั รแกวจ
(งบประมาณ 388,600 บาท)
(36) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเปาโรหิตย
(งบประมาณ 190,000 บาท)

(37) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระยาศิริไอ
ยสวรรค
(งบประมาณ 743,000 บาท)

(38) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร
สถิตย)
(งบประมาณ 1,046,300 บาท)
(39) ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(งบประมาณ 2,482,900 บาท)
(40) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด
(งบประมาณ 2,082,200 บาท)

(41) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(42) ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก
(งบประมาณ 2,792,300 บาท)

(43) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงถนน
ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(44) จางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ าในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด จํานวน 2
2ซอย
(งบประมาณ 697,800 บาท)
(45) กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ลํากระโดงสาธาณระแยกคลองบางยี่ขัน
จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขัน
(งบประมาณ 7,757,000 บาท)
(46) กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. คลอง
แยกคลองบางจากขากซอยจรัญสนิทวงศ
52 ถึงจุดที่กําหนดให (สวนที่เหลือ)
(งบประมาณ 8,600,000 บาท)
(47) ปรับปรุงสํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 1,956,400 บาท)
(48) โครงการปรับปรุงค.ส.ล. ชุมชนอยูดี
รวมใจ (จากบานเลขที่ 111 ถึงอาคาร
ควบคุมระดับน้ํ า)
(งบประมาณ 938,000 บาท)
(49) ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย
จรัญสนิทวงศ 64 (วัดสิงห) จากถนน
จรัญสนิทวงศ ถึงซอยจรัญ64 แยก 8
(งบประมาณ 544,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน คลอง
พระครูและคลองบางยี่ขัน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากอาคาร บานพักอาศัยและชุม
ชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ปี  2564 ๔. รอยละมูลฝอยที่คัดแยก ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)
จากแหลงกําเนิดและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๐

(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 3

ปี  2564 ๑. กรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย ๑.๑ ระดับความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี

มิติที่ 3

ปี  2564 ๑.๒ รอยละความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารที่ผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

มิติที่ 3

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ปี  2564 ๒. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ระดับ)

ปี  2564 ๓. กรุงเทพมหานครมีการ ผลผลิต (Output)
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

มิติที่ 4

ปี  2564 องคประกอบที่ ๔ ความ
ผลผลิต (Output)
สําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

มิติที่ 5

มิติที่ 5

ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๒ ความ
สําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งาน หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๑ ความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม

-

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 86,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียว
ตามนิยามของฐานขอมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
สํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมการติดตามการใชจายงบ
ประมาณประจําปี  2564 ของสํานักงานเขต
บางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายปกครอง)

(2) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 3

ผูรับผิดชอบ

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายการคลัง)

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

คร

มิติที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 282,600 บาท)

าน

ระดับความ
สําเร็จ

-

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2564 ๕. ระดับความสําเร็จของ
ผลผลิต (Output)
คลองในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครไดรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลอง
กับเอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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