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

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๖. รอยละความสําเร็จใน
การสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียของ
กรุงเทพมหานครใหอยู ในรูปแบบ
ระบบสารสนเทศ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ )

กร
ุงเ

3

(1.1). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

าน

ปี  2564 ๑๒. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

(รอยละ )

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :0%
10/24/2020 : จัดทําแผนภารกิจเชิงยุทธศาต
รตามตัวชว
ี้ ัด

(2.1). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่ ความกาวหน าของงาน :28%
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
8/12/2020 :ไดดําเนินการออกตรวจสอบบานที่มี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การขอออกเลขรหัสประจําบานและลงจุดแสดง
:: ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานในเดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 7
จุด เรียบรอยแลว

ห

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

65.00
(รอยละ )

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

2

ปี  2564 ๙. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางพลัด (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(รอยละ )

(2.2). กิจกรรมการลงจุดตําแหนงตําแหนง

ความกาวหน าของงาน :50%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

2/22/2021 : กิจกรรมการลงจุดตําแหนง
ตําแหนงประจําเดือนกุมภาพันธ2564 ดําเนินการ
ได 5 จุด

(3.1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ความกาวหน าของงาน :40%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอขอ
อนุมัติโครงการ และการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

7

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๘. รอยละของจํานวนผูเขา
รวมกิจกรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 ๑๓. รอยละของการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

(รอยละ )

80.00
(รอยละ )

(รอยละ )

80.00
(รอยละ)

คร

70.00
(รอยละ )

(4.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง ความกาวหน าของงาน :40%
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการและขออนุมัติงบประมาณ จากสํานักงบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ประมาณ
(5.1). คาใชจายโครงการบูรณาการความรวมมือ ความกาวหน าของงาน :83%
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข ปั ญหาโรค
ไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการและขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
(6.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(รอยละ)

(7.1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

ความกาวหน าของงาน :40%

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการและของบประมาณจากสํานักงบประ
มาณ
ความกาวหน าของงาน :100%

22/10/2563 : เจาหน าที่ออกพ้ น
ื ที่สํารวจแปลงที่
ดิน และสิ่งปลูกสราง

กร
ุงเ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

ปี  2564 ๑๑. รอยละของชุมชนที่มี
ดัชนีลูกนํ้ ายุงลายอยูในเกณฑที่
กําหนด

100.00
(รอยละ )

โครงการ/กิจกรรม

ห

6

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

5

ปี  2564 ๑๐. รอยละของการปฏิบัติ
งานดานการสงเสริมสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมของสํานักงานเขตบางพลัด

เป าหมาย

พ

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2564 ๗. รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการกออาชญากรรม

เป าหมาย
100.00
(รอยละ )

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ )

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). แผนการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :49.6%

คร

ลําดับ

2/25/2021 : ซอมแซมําฟฟ าตามที่ไดรับแจง
ประจําเดือนกุมภาพันธ2564 จํานวน124ดวง

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2564 ๔. รอยละมูลฝอยที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดและนําไปใช
ประโยชนเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๐

(ระดับ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(9.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน คลองพระครู
และคลองบางยี่ขัน

พ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2564 ๕. ระดับความสําเร็จของ
คลองในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครไดรับ
การปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลอง
กับเอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

9

ม

ห

าน

(8.2). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ความกาวหน าของงาน :5%
ทรัพยสินของประชาชน
23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สายตรวจเทศกิจ ออกตรวจจุดเสี่ยงภัยและ
:: ฝ ายเทศกิจ
จุุดติดตงั ้ ตูเขียว เป็ นประจําทุกวัน ๆ ละ ๓ ครัง้ 
เชา เย็น และกลางคืน เพื่อดูแลความปลอดภัยให
แกประชาชน และจัดเจาหน าที่สายตรวจจักรยาน
ยนต ออกตรวจตามตรอก ซอย และชุมชนตาง ๆ
หากพบปัญหาจะประสานหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
ดําเนินการแกไข
ความกาวหน าของงาน :50%

2/22/2021 : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน คลอง
พระครูและคลองบางยี่ขันอยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว

(10.1). โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอยอันตราย ความกาวหน าของงาน :40%
จากอาคาร บานพักอาศัยและชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(10.2). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

ความกาวหน าของงาน :42%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ปี  2564 ๓. กรุงเทพมหานครมีการ
จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

าน

คร

(ระดับ)

(12.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร ความกาวหน าของงาน :50%
ปลอดภัย
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการและขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ประมาณ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(13.1). โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียวตาม ความกาวหน าของงาน :37%
นิยามของฐานขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(14.1). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ปี  2564 ๑.๒ รอยละความสําเร็จของ
สถานประกอบการอาหารที่ผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

5.00
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

12

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

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

เป าหมาย

ท

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ
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ความกาวหน าของงาน :25%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
ขอมูลเขียนโครงการ ไดแก กําหนดกลุมเป า
หมาย วัน เวลาและสถานที่จัดโครงการ และมอบ
หมายอาสาสมัครฯ ปฏิบัติหน าที่บรรยายใหความ
รูและดูแลพิพิธภัณฑทองถิ่นเขตบางพลัด ณ
พิพิธภัณฑ
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ปี  2564 องคประกอบที่ ๔ ความ
สําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

เป าหมาย
5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

(15.1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสํานักงาน
เขตบางพลัด

(ระดับ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๒ ความ
สําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งาน หรือการใหบริการ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(16.1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตบางพลัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

ห

16

โครงการ/กิจกรรม

17

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2564 องคประกอบที่ ๕.๑ ความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :65%

คร

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(17.1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบ
ประมาณประจําปี  2564 ของสํานักงานเขตบาง
พลัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 17 ตัวชว
ี้ ัด //
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2/24/2021 : ฝ ายทะเบียนเขารวมประชุมเพื่อ
นํ าเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัตงาน ตอคณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร ผานแอปพลิ
เคชัน Zoom Cloud Meetings เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ 2564
ความกาวหน าของงาน :50%

2/24/2021 : 1. เวียนแจงหนังสือที่ กท
7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การ
ดําเนินการตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 รอยละความสําเร็จใน
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญ
ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ โดยใหทุก
ฝ ายดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 2 จัดทําคําอธิบาย
ชุดขอมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมาย
เลข 5 ในฐานขอมูลที่เกี่ยวของ โดยใสขอมูลใน
ตารางชองที่ 3 โปรดระบุ และสงขอมูลพรอม
ไฟลใหฝายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2
564 2. ปรับปรุงฐานขอมูลประชากร ชาย-หญิง
ขอมูลชุมชนที่มียาเสพติด ขอมูลชักลากขยะ
ขอมูลพิพิธภัณฑ ขอมูลบานหนังสือ ขอมูลพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัย ขอมูลลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :60%

1/25/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รอยละของ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของ
สํานักงานเขตบางพลัด 17.55% (ขอมูล ณ วันที่
25 มกราคม 2564)

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

คร
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ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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