สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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โครงการ/กิจกรรม

(ผลงานลาสุด :35%)

(3). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(ผลงานลาสุด :15%)

(4). ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ 41 แยก 12 จาก
บานเลขที่ 582/5 ถึงสุดทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :45%)

(5). ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ 31/1 จากบาน
เลขที่ 341/42 ถึงสุดทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :45%)

(6). คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :10%)

(7). ขุดลอกคลองวัดมะลิ
(ผลงานลาสุด :45%)

(8). ขุดลอกคลองวัดครุฑ
(ผลงานลาสุด :50%)

(9). ขุดลอกคลองวัดระฆัง
(ผลงานลาสุด :45%)

(10). ขุดลอกคลองสวนหอม
(ผลงานลาสุด :50%)

(11). ปรับปรุงโรงเรียนวัดยางสุทธาราม
(ผลงานลาสุด :30%)

(12). ปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุดาราม
(ผลงานลาสุด :45%)

(13). ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิเศษการ
(ผลงานลาสุด :30%)

(14). ปรับปรุงโรงเรียนวัดอัมพวา
(ผลงานลาสุด :45%)

(15). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
(ผลงานลาสุด :45%)

(16). ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธิเ์ รียง
(ผลงานลาสุด :30%)

(17). ปรับปรุงโรงเรียนวัดเจาอาม
(ผลงานลาสุด :30%)

(18). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
(ผลงานลาสุด :30%)

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

(20). กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :30%)

(21). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :60%)

(22). โครงการ ประชุมครู
(23). โครงการ ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :20%)

(24). โครงการ เรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40%)

(25). โครงการ พัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :100%)

352,000.00

ฝ ายปกครอง

49,300.00

ฝ ายปกครอง

1,141,200.00

ฝ ายโยธา

1,119,600.00

ฝ ายโยธา

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

1,210,000.00

ฝ ายโยธา

270,000.00

ฝ ายโยธา

925,000.00

ฝ ายโยธา

234,000.00

ฝ ายโยธา

179,000.00

ฝ ายโยธา

1,157,000.00

ฝ ายโยธา

339,000.00

ฝ ายโยธา

768,000.00

ฝ ายโยธา

560,000.00

ฝ ายโยธา

103,000.00

ฝ ายโยธา

113,000.00

ฝ ายโยธา

ฝ ายปกครอง

277,000.00

ฝ ายโยธา

295,600.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

139,500.00

1,938,600.00

37,000.00

108,900.00

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

พ

(26). โครงการ จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(27). โครงการ สัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :60%)

สวนราชการ

64,100.00

8,400.00

(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :30%)

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของโครงการท่เี ป็ นงาน
(1). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตาม ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
เป าหมาย
(ผลงานลาสุด :30%)
ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (2). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

าน

1

ม
ห

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

170,500.00

ฝ ายการศึกษา

256,100.00

ฝ ายการศึกษา

142,800.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(28). โครงการ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู

28,900.00

(ผลงานลาสุด :60%)

(29). โครงการ วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :60%)

กร
ุงเ

(30). โครงการ เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(31). โครงการ สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40%)

(32). โครงการ พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(33). โครงการ พิธีทบทวนคําปฎิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :50%)

(34). โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :60%)

(35). โครงการ สอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :60%)

(36). โครงการ พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :60%)

(37). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :20%)

(38). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :32%)

(39). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(ผลงานลาสุด :20%)

(40). คาใชจายในการอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน
ประจําปี  2564 (ดานศาสนาและอัลกุรอาน)
(ผลงานลาสุด :20%)

(41). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20%)

(42). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมัน
่ คง
(ผลงานลาสุด :100%)

(43). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :20%)

(44). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :32%)

(45). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :30%)

(46). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(ผลงานลาสุด :67%)

(47). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร

268,500.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

3,792,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,584,000.00

ฝ ายการศึกษา

270,000.00

ฝ ายการศึกษา

3,690,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

960,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

200,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,125,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

80,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :20%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
(1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
การใหบริการ
(ผลงานลาสุด :20%)
ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
5
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
ตัวชว
ี้ ัด นคร ระดับดี
เจรจา
ผลงาน : 11.38 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหาร)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมติดตงั ้ ไฟฟ าสองสวาง และปรับปรุง
ภูมิทัศนที่อยูในความรับผิดชอบตลอดแนวคลอง
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานหรือสภาพที่ดีข้ น
ึ

7

(1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(2). คาใชจายตามโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :45%)

(3). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย ณ แหลง
กําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
8

(ผลงานลาสุด :45%)

พืน
้ ที่สีเขียวเพิ่มขน
ึ้

(1). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมของ
เมืองที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :55%)

(2). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ผลงานลาสุด :50%)

(3). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
9

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
ผลงาน : 8.93 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวและจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 2.00 (จํานวนครัง้
ของการจัดกิจกรรมอยางนอย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :50%)

รอยละของมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ด (1). กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย
และนําไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทัยบกับปี
(ผลงานลาสุด :50%)
2560

ผลงาน : 16.66 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :10%)

รอยละของสถานประกอบการอาหารท่ผ
ี าน
6
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพ
มหานคร ระดับดี มีการบริการท่เี ป็ นมิตรกับ
ตัวชว
ี้ ัด สิ่งแวดลอม (Green Service)
เจรจา
ผลงาน : 5.83 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละของ
สถานประกอบการอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐาน
อาหา)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 3.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :95%)

(1). แผนงานเบิกจายเงินงบประมาณ ปี  2564

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

650,700.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

450,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายการคลัง

554,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :20.17%)
(1). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 10 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 60 โครงการ/กิจกรรม

คร

3

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม (1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
บางกอกนอย
ผลงาน : 10.00 / เป าหมาย : 0.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :20%)

าน

2

ม
ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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