ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตคลองสาน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

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

5.00 (ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

มิติที่ 1

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ )
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗
ตันตอวัน)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย (ซํ้า)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ระดับ)

(1) โครงการสรางราวกันตกคลองสมเด็จ
เจาพระยา
(งบประมาณ 2,094,000 บาท)

-

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(ระดับ)

(รอยละ )

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(2) โครงการฟ้ ื นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน
คลองในพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 89,000 บาท)

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(2) โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 149,300 บาท)
(3) โครงการรณรงคสงเสริมการลดและคัด
แยกมูลฝอยไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของเรื่องรอง
ผลผลิต (Output) 5.00 (ลดลงรอย
เรียนผูกระทําผิด ในการจอดรถยนต
ละ )
รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทาลดลง
(ฝ ายเทศกิจ)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

2.00 (ครัง้ )

(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ลดลงรอยละ ) (1) โครงการการจัดระเบียบผูฝาฝื น
กระทําการจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนตหรือลอเลื่อนบนทางเทาใน
พื้นที่เขตคลองสาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(ครัง้ )

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

-

-

ห

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายในการจัดงานนอม รําลึกถึงสมเด็จยา ณ นิวาสสถานเดิม ครัง้
ที่ 22
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(2) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(3) โครงการคาใชจายในการจัดงานเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)
(4) โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเขต
คลองสาน
(งบประมาณ 1,066,000 บาท)

คร

(5) โครงการคาใชจายในการซอมแซม
บํารุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(6) โครงการขุดลอกลํากระโดงซอยอิสร
ภาพ 3
(งบประมาณ 162,000 บาท)
(7) โครงการขุดลอกคลองหลังวัด
พิชัยญาติและคลองวัดนอยเกา
(งบประมาณ 209,000 บาท)
(8) โครงการขุดลอกคลองพระยาเกษม
(งบประมาณ 487,000 บาท)
(9) โครงการขุดลอกคลองขางโรงเรียน
ปทุมวิทยา
(งบประมาณ 80,000 บาท)
(10) โครงการปรับปรุงสวนปา
กรุงเทพมหานครเฉลิมพระเกียรติเชิง
สะพานพระปกเกลา
(งบประมาณ 6,902,000 บาท)
(11) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวต
ฉัตร
(งบประมาณ 1,606,000 บาท)

าน

(12) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
(งบประมาณ 1,408,000 บาท)
(13) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัย
ญาติ
(งบประมาณ 499,000 บาท)
(14) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทอง
ธรรมชาติ
(งบประมาณ 367,000 บาท)
(15) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธ
าราม
(งบประมาณ 95,000 บาท)
(16) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(17) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพ
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

ห

(18) โครงการคาใชจายในการบูรณาการ
ความรวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 295,600 บาท)
(19) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(20) กิจกรรมสํารวจหาพ้ น
ื ที่ตามนิยามฯ
และรายงาน สสล.
(งบประมาณ 0 บาท)
(21) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,610,000 บาท)

ม

(22) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
การออกกําลังกาย
(งบประมาณ 840,000 บาท)
(23) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 617,900 บาท)
(24) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 52,000 บาท)
(25) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

พ

(26) โครงการคาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(27) โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(28) โครงการคาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 788,700 บาท)

(30) โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(31) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(32) โครงการคาใชจายโครงการอาสา
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(33) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

ท

(29) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

(34) โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,400 บาท)

(35) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(36) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 28,600 บาท)

(37) โครงการคาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 62,700 บาท)

(38) โครงการคาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 16,800 บาท)

(39) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
(งบประมาณ 102,800 บาท)
(40) โครงการคาใชจายตามโครงการเรียน
ฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,352,000 บาท)
(41) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 224,900 บาท)
(42) โครงการคาใชจายในการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 168,000 บาท)

(43) โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 77,900 บาท)
(44) โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(45) โครงการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณ และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(46) โครงการคาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,408,000 บาท)
(47) โครงการคาใชจายในการสอนภาษา
จีน
(งบประมาณ 1,824,000 บาท)
(48) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(49) โครงการคาใชจายในการสอนภาษาญี่
ป ุน
(งบประมาณ 288,000 บาท)

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

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 5.00 (ขัน
้ ตอน)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(ขัน
้ ตอน)

(1) กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของเขต คลองสาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

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

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 1

** 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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