ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตดุสิต

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรับผิดชอบ

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output) 0.00 (จัดกิจกร
(จัดกิจกรรมฯ (1) การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
รมฯ อยางนอย 2 อยางนอย 2 ครัง้ และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผู็ประกอบ
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
ครัง้ )
)
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(-)

เครือขายประชาสังคมเขตเพื่อรวม
ผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่
(-)

ผลผลิต (Output) 0.00 (เขตละ 1
เครือขาย)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ
สถานประกอบการอาหารมีการ
100)
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(เขตละ 1 เครือ (1) ระดับความสําเร็จของการสรางเครือ
ขาย)
ขายประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการ
พัฒนาพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)
(รอยละ 100)

(1) โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 94,000 บาท)

-

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(-)
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (กิจกร
รม/โครงการ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(กิจกรรม/โครง (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
การ)
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(งบประมาณ 165,075 บาท)
(2) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ
หรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(3) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตดุสิต
(งบประมาณ 325,600 บาท)
(4) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร
(งบประมาณ 3,849,000 บาท)
(5) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร
(งบประมาณ 2,993,000 บาท)
(6) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธรรมาภิรตาราม
(งบประมาณ 412,000 บาท)

คร

(7) ปรับปรุงโรงเรียนเทวราชกุญชร
(งบประมาณ 711,000 บาท)
(8) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,300 บาท)
(9) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(10) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 29,800 บาท)
(11) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 69,300 บาท)
(12) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 18,200 บาท)

าน

(13) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 109,900 บาท)
(14) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 285,400 บาท)
(15) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(16) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,005,800 บาท)
(17) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,952,000 บาท)
(18) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 70,200 บาท)
(19) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,104,000 บาท)

ห

(20) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณตน
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(21) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(22) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 92,400 บาท)

ม

(23) คาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนอง
พระราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร ปี  2564
(งบประมาณ 16,800 บาท)
(24) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(25) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 200,000 บาท)

พ

(26) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(27) ติดตงั ้ ราวเหล็กกันตกริมคลองเปรม
ประชากรจากแยกสะพานแดงถึงบริเวณ
ทางเขาโรงเรียนชางอากาศอํารุง
(งบประมาณ 1,350,000 บาท)

(29) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,450,000 บาท)
(30) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 75,000 บาท)
(31) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 480,000 บาท)
(32) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

กร
ุงเ

(33) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

ท

(28) โครงการดําเนินการจางเหมาลาง
ทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
(งบประมาณ 1,146,200 บาท)

(34) คาใชาจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(35) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 399,600 บาท)
(36) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 240,000 บาท)

(37) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 819,900 บาท)
(38) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพฯชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

(39) โครงการในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(40) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

(41) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 131,400 บาท)
(42) โครงการ ลงจุดแสดงตําแหนงอาคาร
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน ในฐาน
ขอมูลของพ้ น
ื ที่เขตดุสิต
(งบประมาณ 0 บาท)
(43) เรงรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

(44) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงภัยตออาชญากรรมเขตดุสิต
(งบประมาณ 0 บาท)
(45) โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บน ทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(46) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(47) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(48) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 92,800 บาท)
(49) กิจกรรมปรับปรุงอาคารสํานักงานเขต
ดุสิต
(งบประมาณ 0 บาท)
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จํานวนคลองสายหลักที่ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 20.00 (ไมนอย
กวา 20 คลอง)

(-)
มิติที่ 2

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
30)
เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตอวัน)

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ 30)

(-)
มิติที่ 4

มิติที่ 5

มิติที่ 5

ความสําเร็จในการนํ าเสนอ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(ไมนอยกวา 20 (1) ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
คลอง)
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะ
อินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

-

(2) โครงการรณรงคสงเสริมการมีสวนรวม
ในการลดและคัดแยกขยะมุลฝอยเพื่อ
นํ ากลับมาใชประโยชนในพ้ น
ื ที่เขตดุสิต
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําเร็จตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จในการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

(-)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 9 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(1) การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 2

-

าน

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

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)
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