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

2

3

4

5

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเฝ าระวังภัยยาเสพติด

(1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ผลงาน : 0.50 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30%)

6. ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศผูประกอบการท่เี ป็ นแหลง
กําเนิ ดนํ้าเสียในกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 0.25 / เป าหมาย : 1.00 (ฐานขอมูล)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
สถานประกอบการ

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

(1). กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียน
รุของเด็กนักเรียน

สวนราชการ

88,400.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

73,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายการศึกษา

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

6,620,000.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :20%)

10. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสนั บสนุน (1). ศูนยประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพ
ภูมิปัญญาผูสูงอายุ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

ผลงาน : 0.50 / เป าหมาย : 1.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :34%)

8. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา (ผลงานลาสุด :35%)
นคร

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.50 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
6

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของอาคารสถานท่ข
ี องหน วยงานได (1). ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตบึงกุม
รับการจัดสาธารณูปโภคสําหรับผูสูงอายุและ
คนพิการอยางท่ว
ั ถึง
(ผลงานลาสุด :30%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :30%)

(2). โครงการ รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
แผนที่เชิงเลขและแผนการใชประโยชนที่ดินและ
อาคารใหเป็ นปัจจุบัน
(ผลงานลาสุด :44%)

(3). โครงการใหคําปรึกษา ตรวจสอบเอกสาร
และนัดหมายกอนมาติดตอราชการผานแอปพลิ
เคชัน
้ ไลน (โครงการตอเนื่อง)
(ผลงานลาสุด :42%)

(4). ซอมแซมบํารุงรักษา ถนน ตรอกซอยและสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(5). ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(ผลงานลาสุด :40%)

(6). การติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าสองสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
(ผลงานลาสุด :40%)

(7). ปรับปรุงซอยนวมินทร 74 แยก 1 ,แยก 3
และแยก 3-3
(ผลงานลาสุด :40%)

(8). ขุดลอกคลองวัดพิชัย
(ผลงานลาสุด :40%)

(9). ปรับปรุงโรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ
(ผลงานลาสุด :40%)

(10). ปรับปรุงโรงเรียนคลองกุม
(ผลงานลาสุด :40%)

(11). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางเตย
(ผลงานลาสุด :40%)

(12). ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย
(ผลงานลาสุด :40%)

(13). ปรับปรุงโรงเรียนพิชัยพัฒนา
(ผลงานลาสุด :40%)

(14). ปรับปรุงโรงเรียนคลองจําเจียก
(ผลงานลาสุด :40%)

(15). ปรับปรุงโรงเรียนวัดนวลจันทร
(ผลงานลาสุด :40%)

(16). โครงการปองกันและควบคุมโรคอุจจาระ
รวง
(ผลงานลาสุด :35%)

(17). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :35%)

(18). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ผลงานลาสุด :35%)

(19). บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

(20). กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :35%)

(21). กิจกรรมการลงพื้นที่สํารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง และการแจงประเมินภาษ
(ผลงานลาสุด :26%)

(22). โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษีสูเป าหมาย
(ผลงานลาสุด :30%)

(23). โครงการ Small Cleaning Day
(ผลงานลาสุด :60%)

(24). เปิ ดโลกกวางเสนทางสูอาชีพ
(ผลงานลาสุด :20%)

(25). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20%)

(26). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15%)

(27). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :15%)

(28). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :37%)

(29). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :66%)

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

(31). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :85%)

(32). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :10%)

(ผลงานลาสุด :20%)

(34). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :20%)

(35). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :15%)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายทะเบียน

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

352,000.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายโยธา

8,671,000.00

ฝ ายโยธา

619,000.00

ฝ ายโยธา

2,720,000.00

ฝ ายโยธา

3,909,000.00

ฝ ายโยธา

2,040,000.00

ฝ ายโยธา

770,000.00

ฝ ายโยธา

1,200,000.00

ฝ ายโยธา

681,000.00

ฝ ายโยธา

138,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

267,600.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

108,000.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

189,000.00

ฝ ายการศึกษา

108,800.00

ฝ ายการศึกษา

132,000.00

ฝ ายการศึกษา

17,500.00

ฝ ายการศึกษา

180,000.00

28,600.00

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ท

(33). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต

งบประมาณ (บาท)

คร

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (100)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

1 ตัวชว
ี ้ ัดงานประจํา

ม
ห

7

พ

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

12,800.00

ฝ ายการศึกษา

62,700.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(36). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

139,500.00

(ผลงานลาสุด :40%)

(37). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :50%)

(38). คาใชจายโครงการสอนภาษาอาหรับ
(ผลงานลาสุด :40%)

(39). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :40%)

(40). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :15%)

(41). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :40%)

(42). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15%)

(43). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตออาชญากรรม
(ผลงานลาสุด :30%)

(44). โครงการกวดขันรถยนตและรถจักรยา
ยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
(ผลงานลาสุด :30%)

(45). สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
(ผลงานลาสุด :40%)

(46). อบรมวิชาชีพเสริมรายได
(ผลงานลาสุด :20%)

(47). สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :50%)

(48). กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(ผลงานลาสุด :45%)

(49). สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :50%)

(50). จางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :50%)

(51). ครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :40%)

(52). จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :30%)

(53). ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเก
ษตร
(ผลงานลาสุด :45%)

(54). จัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
(ผลงานลาสุด :30%)

(55). รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(ผลงานลาสุด :30%)

(56). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ผลงานลาสุด :30%)

(57). กอสรางอาคารบานพักครู ค.ส.ล 4 ชัน
้ 
โรงเรียนประภาสวิทยา
(ผลงานลาสุด :40%)
(58). สํารอง

(ผลงานลาสุด :10%)
(59). สํารอง

(ผลงานลาสุด :6%)

(60). โครงการสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนกรุงเทพมหานคร

15,000.00

ฝ ายการศึกษา

264,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,628,000.00

ฝ ายการศึกษา

631,800.00

ฝ ายการศึกษา

6,000,000.00

ฝ ายการศึกษา

4,478,400.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

2,970,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

100,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,527,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

80,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

738,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

115,100.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

41,500.00

ฝ ายปกครอง

9,068,900.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :40%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
8

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ท่ี

ผลงาน : 3.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 2 / ตัวชว
เจรจา
9

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองแสนแสบใน
พื้นที่เขตบึงกุม

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ (1). โครงการนัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บ “สิ่งของ
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2
เหลือใช และขยะชน
ิ้ ใหญ”
560 (2,419.97 ตันตอวัน)
(ผลงานลาสุด :60%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการชาวบึงกุมรวมใจคัดแยกขยะอันต
ราย
(ผลงานลาสุด :60%)

(3). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน
(ผลงานลาสุด :60%)

(4). คาใชจายโครงการสงเสริมการแปรรูปขยะ
เศษอาหารเพื่อนํามาใชประโยชน
10

(ผลงานลาสุด :60%)

3.พน
ื ้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 15.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 3 / ตัวชว
เจรจา

(1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

(1). กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :100%)

13

14

15

4.2 พัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

(1). สงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

(1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :30%)

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

89,600.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

ฝ ายโยธา

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

494,500.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

389,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :20%)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :60%)

11 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวและจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 0.50 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :40%)

(1). กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ผลงานลาสุด :30%)

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (1). การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ในภาพรวม
(ผลงานลาสุด :22%)
ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 15 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 77 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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