ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางกอกใหญ

มิติท่ี
มิติที่ 1

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) ขุดลอกคลองตนตาล (อาชีวธนบุรี)
จากคลองบางกอกใหญถึงวิทยาลัยอาชีวธน
บุรี
(งบประมาณ 201,000 บาท)
(2) ขุดลอกลํากระโดงขางวัดสังขกระจาย
จากคลองบางกอกใหญถึงซอยเพชรเกษม
4
(งบประมาณ 381,600 บาท)

าน

(3) ขุดลอกคลองวัดทาพระจากถนน
จรัญสนิทวงศถึงคลองแยกซอย
จรัญสนิทวงศ 1
(งบประมาณ 484,800 บาท)
(4) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองวัดหงสรัตนาราม ตอจากของเดิม
ตัง้ แตบานเลขที่ 23 ถึงบานเลขที่ 31
(งบประมาณ 8,893,000 บาท)
(5) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองตนไทรซอยเพชรเกษม 7
(งบประมาณ 10,642,200 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จของสถาน
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี และมีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

(ระดับ)

(รอยละ)

รอยละของมูลฝอยที่คัดแยกจาก
ผลผลิต (Output) 30.00 (้รอยละ)
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,19.
97 ตันตอวัน)

(้รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 1

มิติที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

(1) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(สํานักงานเขตบางกอกใหญ)
(งบประมาณ 70,900 บาท)

-

(1) โครงการคาใชจายกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 70,000 บาท)

-

(2) โครงการคาใชจายกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย (Green Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

(7) ปรับปรุงภูมิทัศนคลองบางกอกใหญ
และคลองมอญ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (้รอยละ)

(้รอยละ)

(3) ปรับปรุงภูมิทัศนคลองบางกอกใหญ
และคลองมอญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(2) โครงการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรูแกประชาชนคัดแยกขยะอยางถูก
วิธีตามหลัก 3 R
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)

-

(1) การติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง
(งบประมาณ 200,000 บาท)

-

(2) โครงการบูรณาการผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

ม

5.00 (ระดับ)

(3) โครงการการรักษาความสงบเรียบรอย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน (ตูเขียว)
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(4) โครงการปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output)
สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ท

มิติที่ 1

ห

(6) พัฒนาคู คลองในพ้ น
ื ที่เขตบางกอก
ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(5) โครงการการจัดระเบียบการจอดหรือ
ขับขี่รถบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) เทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจร
าจร
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

(5.2) รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(7) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) 5.2 กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน ขอมูลของสํานักงานเขตบางกอกใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 8-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(โครงการงานประจํา) รอยละของ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการที่เป็ นงานประจําของหนวย
งานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(2) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุ
รักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(3) ประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)
(4) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 562,700 บาท)

คร

(5) ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(6) สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 11,600 บาท)
(7) พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(8) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 49,500 บาท)

าน

(9) สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 68,600 บาท)
(10) สอนภาษาจีน
(งบประมาณ 600,000 บาท)
(11) เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 785,400 บาท)
(12) สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 39,700 บาท)
(13) วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 113,800 บาท)

ห

(14) พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(15) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(16) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,632,000 บาท)

ม

(17) เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 54,600 บาท)
(18) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(19) ปรับปรุงซอยวังเดิม 3
(งบประมาณ 1,583,500 บาท)

พ

(20) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน
เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชา
ชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(21) โครงการพานอง 7 ปี ทําบัตรไมมีคา
ใชจาย
(งบประมาณ 0 บาท)

(23) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,070,000 บาท)
(24) อบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 69,200 บาท)

กร
ุงเ

(25) ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ท

(22) จางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

(26) ครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(27) สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา
(งบประมาณ 817,900 บาท)
(28) กิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 430,500 บาท)

(29) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทาพระ
(งบประมาณ 1,336,000 บาท)

(30) รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(31) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
(งบประมาณ 1,082,000 บาท)
(33) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง
(งบประมาณ 1,417,000 บาท)
(34) โครงการคาซอมแซมโรงเรียน
(งบประมาณ 1,800,000 บาท)

(35) โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
"
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(36) โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(37) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจง
ประเมินภาษีรายได
(งบประมาณ 0 บาท)
(38) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)
(39) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 49,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 8-12-2021

มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตบางกอกใหญ
(งบประมาณ 225,200 บาท)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมศูนยบริหารราชการ ฉับไว ใส สะอาด (BFC)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (้รอยละ)

(้รอยละ)

-

5.1 กิจกรรมเรงรัดการใชจายงบประ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
มาณ

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของความพึงพอใจของ
ผลผลิต (Output)
ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(BFC)
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยง

4.00 (ระดับ)

(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายการคลัง)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริมการทองเที่ยวและจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

2.00 (ครัง้ )

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ครัง้ )

(1) สงเสริมการทองเที่ยววิถีถิ่น
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละการเบิกจายงบประมาณการ
บูรณาการความรวมมือแกไขปัญหา
ไขเลือดออกฯ

-

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

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

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