ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตธนบุรี

มิติท่ี
มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายโยธา)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรับผิดชอบ

(1) งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลอง วัดกัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณถึง
แมน้ํ าเจาพระยา
(งบประมาณ 5,040,900 บาท)
(2) งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลอง
หลังวัดบางสะแกใน 2 จากคลองบางสะแก
ถึงจุดที่กําหนด
(งบประมาณ 7,787,300 บาท)
(3) งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลอง
ขางสถานีรถไฟฟ าตลาดพลู จากถนน
รัชดาภิเษกถึงถนนตากสิน-เพชรเกษม
(งบประมาณ 3,980,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

30.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1)
ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2)
รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําความ
ผิดในการจอดรถยนต รถจักรยาน
ยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบน
ทางเทาลดลง
(ฝ ายเทศกิจ)

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)

-

(2) กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 3

(4) ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสมเด็จเจาพระ
ยา ชวงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปก
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗
ตันตอวัน)

(3) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกวดขันการกระทําการจอด
หรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตหรือลอ
เลื่อนบนทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(1) โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยว และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริม ผลผลิต (Output)
การทองเที่ยว และจัดจําหนายสินคา
ชุมชนของผูประกอบการชุมชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 91,000 บาท)

-

-

ห

มิติที่ 2

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

(โครงการงานประจํา) รอยละของ
ผลผลิต (Output)
โครงการที่เป็ นงานประจําของหนวย
งานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

0.00 (ตามที่
สยป. กําหนด)

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(3) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 159,600 บาท)
(4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 194,700 บาท)
(5) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 76,600 บาท)

คร

(6) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,900 บาท)
(7) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,656,000 บาท)
(8) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000 บาท)
(9) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 39,400 บาท)
(10) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(11) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,800 บาท)

าน

(12) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 122,100 บาท)
(13) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(14) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 309,400 บาท)
(15) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,464,000 บาท)
(16) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,260,800 บาท)
(17) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,690,000 บาท)

ห

(18) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,105,800 บาท)
(19) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(20) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600 บาท)

ม

(21) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(22) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(23) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(24) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

พ

(25) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 150,000 บาท)
(26) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการ
เด็กกอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 123,000 บาท)

(28) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(29) ปรับปรุงทาเรือตลาดพลู
(งบประมาณ 2,388,000 บาท)
(30) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

กร
ุงเ

(31) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 69,000 บาท)

ท

(27) บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 309,600 บาท)

(32) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)

(33) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(34) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 0 บาท)
(35) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
(งบประมาณ 2,268,700 บาท)

(36) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,720,000 บาท)
(37) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,425,800 บาท)

(38) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(39) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(40) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 352,100 บาท)

(41) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

(42) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(43) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(44) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 150,000 บาท)
(45) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 61,300 บาท)
(46) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(47) คาใชจายในการเลือกตงั ้ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 3,977,100 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 5

มิติที่ 5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(องคประกอบที่ 4) ความสําเร็จใน
การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 100.00 (ตามที่
สกก.กําหนด)

(ตามที่ สกก.
กําหนด)

(1) โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (องคประกอบ
ที่ 4)
(งบประมาณ 0 บาท)

(องคประกอบที่ 5.2) ความสําเร็จใน ผลผลิต (Output) 100.00 (ตามที่
การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
สยป.กําหนด)
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการ

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตธนบุรี (องคประกอบที่ 5.2)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ตามที่ สงม.
กําหนด)

(1) กิจกรรมติดตามเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณ ประจําปี  2564 (องคประกอบที่
5 ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายปกครอง)

(องคประกอบที่ 5.1) ความสําเร็จ
ผลผลิต (Output) 0.00 (ตามที่ สง
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
ม. กําหนด)
วม
(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 4

** 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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