ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตพญาไท

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output) 0.00 (จัดกิจกร
(จัดกิจกรรมฯ (1) คาใชจายในการบริหารจัดการ
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
รมฯ อยางนอย 2 อยางนอย 2 ครัง้ พิพธ
ิ ภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
ครัง้ )
)
(งบประมาณ 286,600 บาท)
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(2) กิจกรรมตลาดนัดชุมชนเพื่อชาวพญา
(-)
ไท
(งบประมาณ 0 บาท)
รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานครระดับดี

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

100.00 (รอยละ (รอยละของสถาน (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ของสถาน
ประกอบการ ภัย
ประกอบการ
อาหารที่ผา น (งบประมาณ 115,000 บาท)
อาหารที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน
เกณฑมาตรฐาน
อาหา)
อาหา)

รอยละของนักเรียนระดับประถม
ผลผลิต (Output) 34.00 (รอยละ)
ศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ
50 ขึ้นไป
(ฝ ายการศึกษา)

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือ
ขายประชาสังคมเขตเพื่อรวมผลัก
ดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่

0.00 (ระดับ)

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 16,800 บาท)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมสนับสนุนโครงการจัดทําแผน พัฒนาชุมชนและการสรางเครือขายการ
พัฒนาพ้ น
ื ที่เขตพญาไท
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผูรับผิดชอบ
-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงาน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ภารกิจงานประจําของสํานักงานเขต
(ฝ ายปกครอง)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)
(3) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 498,000 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 20,200 บาท)
(5) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 16,500 บาท)
(6) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครืองขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,400 บาท)

าน

(7) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 15,100 บาท)
(8) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 68,900 บาท)
(9) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,500 บาท)
(10) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

ห

(12) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 720,000 บาท)
(13) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 240,000 บาท)

ม

(14) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(15) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(16) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 280,000 บาท)

พ

(17) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพฯชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

(19) คาใชจายโครงการแอโรบิคเพื่อสง
เสริมสุขภาพ
(งบประมาณ 743,800 บาท)
(20) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

กร
ุงเ

(21) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

ท

(18) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,089,800 บาท)

(22) คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(23) โครงการปรับปรุงซอยสายลม 1/1
,1/2 และ 1/3
(งบประมาณ 5,433,000 บาท)

(24) โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยเรวดี
ฝั ่ งใต
(งบประมาณ 2,978,500 บาท)
(25) โครงการปรับปรุงซอยบุญชูศรีชวง
ปลาย
(งบประมาณ 727,600 บาท)

(26) โครงการซอมแซม บํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน
เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชา
ชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)

(27) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(28) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)

(29) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,220,000 บาท)
(30) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(31) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(32) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(รอยละ 30)

(-)

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

มิติที่ 5

(ระดับ)

0.00 (จํานวน)

(จํานวน)

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 28,200 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ หรี
(งบประมาณ 30,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (คาเปอร
เซ็นไทล)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บรายได
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมกวดขันรถจอดและวิ่งบนทาง เทา
(งบประมาณ 0 บาท)

0.00 (จํานวน
(นวัตกรรม))

(จํานวน
(นวัตกรรม))

(1) กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเขตพญา
ไท
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลของสํานักงานเขตพญาไท
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมติดตามการเบิกจายงบ
ประมาณประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยว ผลผลิต (Output)
กับการเฝ าระวังภัยยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)

- ผูเขารับการอบรมมีความรู ควา
มเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลตภัณฑยาสูบ พ.ศ.2560
- เยาวชนในสถานศึกษาที่เขารับการ
อบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของบุหรี่
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
อัตราการปวยโรคไขเลือดออก

ความสําเร็จการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการจอด
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่
รถจักรยานยนตบนทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญ ตอการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(2) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 203,000 บาท)

0.00 (ระดับ)

(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ 3

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายการคลัง)

(1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและขุดลอกคู คลอง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(คาเปอรเซ็นไทล) (1) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 204,200 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

าน

มิติที่ 3

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่

ผูรับผิดชอบ
-

-

ห

มิติที่ 2

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อกลับนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

-

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

ม

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
30)
เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตอวัน)

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 2

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)
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