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

งบประมาณ (บาท)
0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

2

ผลงาน : 30.70 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการสรางราวกันตกคลองสมเด็จเจาพระ
ยา

2,094,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
3
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
ตัวชว
ี้ ัด นคร ระดับดี
เจรจา
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

89,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

4

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

149,300.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการฟ้ ื นฟูและปรับปรุงภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่
(ผลงานลาสุด :100%)

(1). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ (1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน)
(ผลงานลาสุด :95%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 36.48 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :95%)

(3). โครงการรณรงคสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :95%)

(4). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
(ผลงานลาสุด :95%)

รอยละความสําเร็จของเรื่องรองเรียนผู
5
(1). โครงการการจัดระเบียบผูฝาฝื นกระทําการ
กระทําผิด ในการจอดรถยนต รถจักรยาน
จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนตหรือลอ
ยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทาลด เลื่อนบนทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตคลองสาน
ตัวชว
ี้ ัด ลง
(ผลงานลาสุด :90%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ลดลงรอยละ
)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
และจัดจําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการใน
พื้นที่เขตคลองสาน
(ผลงานลาสุด :87%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
6
การทองเที่ยว และจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 2.00 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละความสําเร็จของสถานประกอบการ
(1). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารท่ผ
ี านเกณฑมาตรฐานอาหาร
อาหารปลอดภัย (ซํ้า)
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มี
ิ แวดลอม (Green (ผลงานลาสุด :90%)
ตัวชว
ี้ ัด การบริการท่เี ป็ นมิตรกับส่ง
Service)
เจรจา
1

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

ผลงาน : 24.49 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100%)

(2). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :100%)

(3). โครงการคาใชจายในการจัดงานเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :90%)

(5). โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตคลอง
สาน
(ผลงานลาสุด :100%)

(6). โครงการคาใชจายในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน
เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). โครงการขุดลอกลํากระโดงซอยอิสรภาพ 3
(ผลงานลาสุด :100%)

(8). โครงการขุดลอกคลองหลังวัดพิชัยญาติและ
คลองวัดนอยเกา
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). โครงการขุดลอกคลองพระยาเกษม
(ผลงานลาสุด :100%)

(10). โครงการขุดลอกคลองขางโรงเรียนปทุม
วิทยา
(ผลงานลาสุด :100%)

(11). โครงการปรับปรุงสวนปากรุงเทพมหานคร
เฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพระปกเกลา
(ผลงานลาสุด :100%)

(12). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร
(ผลงานลาสุด :100%)

(13). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
(ผลงานลาสุด :100%)

(14). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
(ผลงานลาสุด :100%)

(15). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชา
ติ
(ผลงานลาสุด :100%)

(16). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาราม
(ผลงานลาสุด :100%)

(17). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :100%)

(18). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพเขต
ปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :70%)

(19). โครงการคาใชจายในการบูรณาการความ
รวมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไข
ปั ญหาโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(20). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :90%)

(21). กิจกรรมสํารวจหาพ้ น
ื ที่ตามนิยามฯ และ
รายงาน สสล.
(ผลงานลาสุด :90%)

(22). โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :10%)

(23). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :10%)

(24). โครงการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :10%)

(25). โครงการคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(26). โครงการคาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(27). โครงการคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :100%)

(29). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10%)

สวนราชการ

500,000.00

ฝ ายปกครอง

1,000,000.00

ฝ ายปกครอง

352,000.00

ฝ ายปกครอง

1,066,000.00

ฝ ายโยธา

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

162,000.00

ฝ ายโยธา

209,000.00

ฝ ายโยธา

487,000.00

ฝ ายโยธา

80,000.00

ฝ ายโยธา

6,902,000.00

ฝ ายโยธา

1,606,000.00

ฝ ายโยธา

1,408,000.00

ฝ ายโยธา

499,000.00

ฝ ายโยธา

367,000.00

ฝ ายโยธา

120,000.00

ฝ ายปกครอง

95,000.00

ฝ ายโยธา

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

295,600.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

500,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

6,400.00

ฝ ายการศึกษา

93,000.00

ฝ ายการศึกษา

28,600.00

ฝ ายการศึกษา

62,700.00

ฝ ายการศึกษา

16,800.00

ฝ ายการศึกษา

102,800.00

ฝ ายการศึกษา

2,352,000.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(28). โครงการคาใชจายตามโครงการเรียนฟรี
เรียนดี อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการคาใชจายในการจัดงานนอมรําลึก
ถึงสมเด็จยา ณ นิวาสสถานเดิม ครัง้ ที่ 22

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

7

พ

ลําดับ

(30). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

ฝ ายการศึกษา

168,000.00

ฝ ายการศึกษา

77,900.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

3,408,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,824,000.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(31). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

224,900.00

(ผลงานลาสุด :10%)

(32). โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน และ
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(33). โครงการคาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(34). โครงการคาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :80%)

(35). โครงการคาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :80%)

(36). โครงการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :10%)

(37). โครงการคาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(ผลงานลาสุด :80%)

(38). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :75%)

(39). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :55%)

(40). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :70%)

(41). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
(ผลงานลาสุด :37%)

(42). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :70%)

(43). โครงการคาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :70%)

(44). โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :45%)

(45). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80%)

(46). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :30%)

(47). โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(ผลงานลาสุด :32%)

(48). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70%)

(49). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

288,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,610,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

840,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

617,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

52,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

788,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

80,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :50%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
8

9

10

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

(1). กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 5.00 (ขัน
้ ตอน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100%)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

(1). กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณในภา
พรวม

ผลงาน : 53.59 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :64%)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
(1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของเขตคลอง
ขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือ สาน
การใหบริการ
(ผลงานลาสุด :90%)
ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 10 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 62 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)
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