ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตพระนคร

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 34,600 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานและ
ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่เขตพระนคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ หรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

ผลผลิต (Output)

(ระดับ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 135,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 135,000 บาท)

-

13. รอยละของการจัดเก็บภาษีที่ดิน ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
และสิ่งปลูกสราง

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสรางและประชาสัมพันธภาษีฯ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,147,100 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

ผลผลิต (Output) 34.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

12. รอยละของการลงจุดแสดง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร
(ฝ ายทะเบียน)

2.ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)

9. รอยละความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับพิษภัย
และโทษของบุหรี่แกเด็กและเยาว
ชน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

3.1 รอยละความสําเร็จในการสง
เสริมใหสถานประกอบการอาหารมี
การพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

3.2 รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายรายได)

6. รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่ ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2560 (993 ตันตอ
ปี )
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
10. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

1. รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

11. รอยละของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่มีคะแนนผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้
พื้นฐาน (O-NET) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
(ฝ ายการศึกษา)

7. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

5. กรุงเทพมหานครมีการจัด
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และ
จัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

4. ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขายประชาสังคมเพื่อรวมผลัก
ดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่

ผลผลิต (Output)

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

-

-

าน

มิติที่ 1

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

8. รอยละของอาสาสมัคร
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ

(2) โครงการรณรงคสงเสริมการลดและ
แยกมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 92,400 บาท)
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(1) โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว วิถีชีวิต ริมคลองโองอาง
(งบประมาณ 1,392,900 บาท)
(2) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) .กิจกรรมการสรางเครือขายประชา
สังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทําโครงการประจําของสํานักงานเขต
พระนคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564
(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(3) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(4) โครงการกรุงเทพฯเมืองแหงสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

คร

(5) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 140,800 บาท)
(6) โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาล
อาหารในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) กิจกรรมเฝ าระวังและตรวจสอบสภาพ
บอดักไขมันในรานจําหนายอาหาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกคางในผักสด
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) โครงการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและ
สิ่งของเหลือใชในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) โครงการจัดทําป ุยหมักจากพืช ผัก
ผลไม ไมดอกไมประดับ
(งบประมาณ 0 บาท)
(11) โครงการเทศกิจอาสาจราจร พาน อง
ขามถนน (School Care)
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(12) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) โครงการกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(14) กิจกรรมการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(15) โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตพระ
นคร
(งบประมาณ 1,206,000 บาท)
(16) โครงการปรับปรุงทางเทาตรอก
เสถียรจากถนนตะนาวถึงถนนบูรณศาสตร
และติดตงั ้ ราวกันตกบริเวณริมคลองหลอด
วัดเทพธิดา
(งบประมาณ 1,527,000 บาท)

ห

(17) โครงการติดตงั ้ ราวกันตกบริเวณ
บริเวณริมคลองหลอดวัดราชนัดดา จาก
ถนนมหาไชยถึงชุมชนวัดราชนัดดา
(งบประมาณ 293,000 บาท)
(18) โครงการปรับปรุงซอยทากลาง
(งบประมาณ 1,549,000 บาท)
(19) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราช
บูรณะ
(งบประมาณ 611,000 บาท)
(20) โครงการปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ
(งบประมาณ 503,000 บาท)

ม

(21) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศ
เทพ
(งบประมาณ 142,000 บาท)
(22) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 4,800 บาท)
(23) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(24) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 32,200 บาท)

พ

(25) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 82,500 บาท)
(26) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 21,100 บาท)

(28) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,070,400 บาท)
(29) โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 25,000 บาท)
(30) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 163,200 บาท)

กร
ุงเ

(31) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 46,800 บาท)

ท

(27) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 124,100 บาท)

(32) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(33) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(34) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,352,000 บาท)
(35) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 864,000 บาท)

(36) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,530,000 บาท)

(37) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(38) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(39) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

(40) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 949,900 บาท)
(41) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(งบประมาณ 369,000 บาท)
(42) กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(43) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(44) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 60,000 บาท)
(45) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 424,000 บาท)
(46) โครงการคาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 420,600 บาท)
(47) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(48) โครงการปรับปรุงพ้ น
ื ที่ถนนตานี เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายของ
รัฐบาลและกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 24,300,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 4

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตพระนคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการติดตามและเรงรัดการเบิก จายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

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

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 3

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

ม

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

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