สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตธนบุรี
ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลองวัด
กัลยาณมิตร จากซอยวัดกัลยาณถึงแมน้ํ าเจาพระ
ยา
(ผลงานลาสุด :55%)

(2). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลองหลัง
วัดบางสะแกใน 2 จากคลองบางสะแกถึงจุดที่
กําหนด
(ผลงานลาสุด :47%)

(3). งานกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.คลองขาง
สถานีรถไฟฟ าตลาดพลู จากถนนรัชดาภิเษกถึง
ถนนตากสิน-เพชรเกษม
(ผลงานลาสุด :55%)

(4). ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสมเด็จเจาพระยา
ชวงถนนอิสรภาพ-ถนนประชาธิปก
(ผลงานลาสุด :30%)

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ (1). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี
ในชม
ุ ชน
๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน)
(ผลงานลาสุด :45%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 26.89 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
(2). กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

(ผลงานลาสุด :45%)

(3). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
3

(ผลงานลาสุด :45%)

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (1) ระดับ
(1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบ ปลอดภัย
การอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับ (ผลงานลาสุด :40%)
ดี

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

119,400.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

91,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายโยธา

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (2) รอยละ
ความสําเร็จของสถานประกอบการอาหารท่ี
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
ตัวชว
ี้ ัด กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการบริการท่เี ป็ น
ิ แวดลอม (Green Service)
เจรจา มิตรกับส่ง

5

ผลงาน : 17.86 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําความผิดในการ (1). โครงการกวดขันการกระทําการจอดหรือ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
ขับขีร
่ ถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนบน
จักรยานยนตบนทางเทาลดลง
ทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.25 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :85%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.10 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :42%)

กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทอง (1). โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
เที่ยว และจัดจําหน ายสินคาชุมชนของผู
และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการใน
ประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตธนบุรี

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

กร
ุงเ

ท

พ

6

ม
ห

4

คร

1

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

(โครงการงานประจํา) รอยละของโครงการท่ี (1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
เป็ นงานประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการ
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
สําเร็จตามเป าหมาย
(ผลงานลาสุด :15%)
ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 0.00 (ตามที่ สยป. (2). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
กําหนด)
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :15%)

(3). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :40%)

(4). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา ถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :55%)

(5). ปรับปรุงทาเรือตลาดพลู
(ผลงานลาสุด :57%)

(6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดกัลยาณมิตร
(ผลงานลาสุด :55%)

(7). บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40%)

(8). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :50%)

(9). คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานครเขต
ปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :23%)

(10). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(11). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(12). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(13). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :50%)

(14). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5%)

(ผลงานลาสุด :5%)

(16). คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :10%)

(17). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :60%)

(18). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :5%)

(ผลงานลาสุด :10%)

(20). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :5%)

64,100.00

ฝ ายปกครอง

352,000.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

309,600.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

159,600.00

ฝ ายการศึกษา

194,700.00

ฝ ายการศึกษา

76,600.00

ฝ ายการศึกษา

32,900.00

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายปกครอง

1,656,000.00

ฝ ายการศึกษา

270,000.00

ฝ ายการศึกษา

39,400.00

ฝ ายการศึกษา

186,000.00

ฝ ายการศึกษา

10,800.00

ฝ ายการศึกษา

122,100.00

ฝ ายการศึกษา

5,000.00

ฝ ายการศึกษา

พ

(19). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด

สวนราชการ

69,000.00

ม
ห

(15). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ (บาท)

คร

7

าน

ลําดับ

ท

(21). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5%)

(22). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :100%)

(23). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

(24). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :10%)

(25). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(26). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :42%)

(27). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :42%)

(28). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :42%)

(29). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :42%)

(30). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :42%)

(31). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :42%)

(32). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(ผลงานลาสุด :42%)

(33). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :42%)

(34). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(ผลงานลาสุด :42%)

(35). คาใชจายในการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอน
วัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร

309,400.00

ฝ ายการศึกษา

4,464,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,260,800.00

ฝ ายการศึกษา

3,690,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,105,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

286,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

150,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

123,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :10%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ลําดับ
8

9

10

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

(องคประกอบท่ี 4) ความสําเร็จในการเสนอ (1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (องคประกอบที่ 4)
งานของหน วยงาน
(ผลงานลาสุด :30%)
ผลงาน : 15.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามที่
สกก.กําหนด)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(องคประกอบท่ี 5.2) ความสําเร็จในการ
(1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญ เขตธนบุรี (องคประกอบที่ 5.2)
ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ผลงานลาสุด :20%)
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามที่
สยป.กําหนด)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(องคประกอบท่ี 5.1) ความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

(1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมา
ณ ประจําปี  2564 (องคประกอบที่ 5 ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.
1)

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

ผลงาน : 12.75 / เป าหมาย : 0.00 (ตามที่ สงม.
กําหนด)
(ผลงานลาสุด :42%)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 10 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 48 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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