ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตพระนคร

มิติที่ 1
มิติที่ 1

(ฝ ายโยธา)

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

7.2 รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560 (2,419.97 ตันตอวัน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฐานขอมูล)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตราย
ที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560 (993 ตัน
ตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชา
6. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

มิติที่ 1

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสราง และประชาสัมพันธภาษีฯ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสรางและประชาสัมพันธภาษีฯ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

9. ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ 9.1
จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
- 3 ชองทาง 9.2 รอยละความพึง
พอใจของผูสูงอายุที่มารับบริการดาน
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ - รอย
ละ 80

-

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(2) โครงการรณรงคสงเสริมการลดและ
แยกมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

15.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(3) โครงการคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อ
นํ าไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,000,800 บาท)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 92,400 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

-

(2) โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขาม
ถนน (School Care)
(งบประมาณ 0 บาท)

8. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การ ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา (8.
1 จํานวนครัง้ ในการตงั ้ จุดกวดขัน
/วัน - 2 จุด/วัน 8.2 ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูใชทางเทา - รอยละ
80)
(ฝ ายเทศกิจ)

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด นํ้ าเสียของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 135,000 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
และรักษาความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่เขต
กลุมกรุงเทพกลาง
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(3) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน (สายตรวจตู
เขียว)
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

10. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง

(1) โครงการกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจัดสรรเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

กร
ุงเ

ท

(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
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 47,900 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(3) กิจกรรมการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(4) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
(5) โครงการคาใชจายในการศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรูในการกําจัดขยะ
(งบประมาณ 1,659,200 บาท)

คร

(6) โครงการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและ
สิ่งของเหลือใชในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) โครงการจัดทําป ุยหมักจากพืช ผัก ผล
ไม ไมดอก ไมประดับ
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) กิจกรรมเฝ าระวังและตรวจสอบสภาพ
บอดักไขมันในรานจําหนายอาหาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาล
อาหารในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชที่ตกคางในผักสด
(งบประมาณ 0 บาท)
(11) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 400,000 บาท)
(12) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขา
ภิบาล สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

าน

(13) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(14) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 32,200 บาท)
(15) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 124,100 บาท)
(16) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,128,000 บาท)
(17) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 914,400 บาท)
(18) โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ห

(19) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 4,800 บาท)
(20) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(21) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 87,900 บาท)
(22) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 21,100 บาท)

ม

(23) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,418,900 บาท)
(24) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 163,800 บาท)
(25) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

พ

(26) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(27) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(28) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,352,000 บาท)

(30) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(31) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(32) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(33) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

กร
ุงเ

(34) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ท

(29) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

(35) กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(36) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 949,900 บาท)
(37) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(งบประมาณ 369,000 บาท)

(38) โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 498,600 บาท)
(39) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 60,000 บาท)
(40) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 479,600 บาท)
(41) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(42) โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตพระ
นคร
(งบประมาณ 720,000 บาท)

(43) โครงการปรับปรุงถนนลงทาและถนน
หน าวังบริเวณรอบคลองหลอดราชบพิธ
(งบประมาณ 2,222,000 บาท)
(44) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราช
บูรณะ
(งบประมาณ 1,472,000 บาท)

(45) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน
(งบประมาณ 247,000 บาท)
(46) โครงการปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ
(งบประมาณ 593,000 บาท)
(47) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัด
มหรรณพารามในพระราชูปถัมภฯ
(งบประมาณ 643,000 บาท)

(48) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหา
ธาตุ
(งบประมาณ 321,000 บาท)
(49) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศ
เทพ
(งบประมาณ 371,000 บาท)
(50) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม
อมตรส
(งบประมาณ 564,000 บาท)
(51) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวิ
หาร
(งบประมาณ 348,000 บาท)
(52) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุ
ฏกษัตริยาราม
(งบประมาณ 379,000 บาท)
(53) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัด
ดา
(งบประมาณ 485,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(ฺBest Service)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการติดตามและเรงรัดการเบิก จายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการติดตามการจัดทํารายงาน ประจําเดือน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการเรงรัดการจัดสงรายงาน
ทรัพยสินรายไตรมาส
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจาก ประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจผูรับ บริการจากหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการชุมชนทาวัง รวมใจใสใจสิ่ง
แวดลอม ขยะเป็ นศูนย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 4

มิติที่ 4

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนน)

(รอยละ)

(คะแนน)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการคลองสวย นํ้ าใส ภูมิทัศน
สวยงามที่คลองคูเมืองเดิม
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตพระนคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

-

-

(1) โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความ เสี่ยงในการทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 2

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

ท
กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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