ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตภาษี เจริญ

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายโยธา)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

5.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

จํานวนชุมชนที่จดทะเบียนไดรับการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ป องกันควบคุมโรคไขเลือดออกและ
โรคที่นําโดยยุงลายและมีการดําเนิน
กิจกรรมสงเสริมชุมชนดําเนินการ
จัดการพาหนะนําโรคแบบผสมผสาน
ครบ 3 ครัง้

-

(ระดับ)

(1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่เขตภาษีเจริญ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฐานขอมูล)

(1) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ หรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 81,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี 2560

(รอยละ)

(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 1

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากร
รม

(รอยละ)

มิติที่ 1

รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมี
พัฒนาการสมวัย

มิติที่ 1

รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสงสัยลาชาไดเขาสู
กระบวนการพัฒนา

มิติที่ 1

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริมการทองเที่ยวและจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 1

-

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
รูความเขาใจในการดําเนินงานเขต
ปลอดบุหรี่

มิติที่ 1

(2) ขุดลอกคลองบางประทุน-บางระแนะ 2
(งบประมาณ 406,300 บาท)

(1) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 380,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 85,400 บาท)

(รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
รอยละของลานกีฬาในพ้ น
ื ที่เขต
ภาษีเจริญที่มีการจัดกิจกรรมสง
เสริมสุขภาพ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูเขารวมโครงการศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร มีความรูเพิ่มข้ น
ึ
หรือถายทอดได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

2.00 (ครัง้ )

-

(1) โครงการตรวจประเมินพัฒนาการเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

(1) โครงการทองเที่ยววิถี ถิ่นนี้@คลอง
บางหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 689,900 บาท)

-

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 2.00 (กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 12.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
(งบประมาณ 230,200 บาท)

-

(รอยละ)

(1) การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการให
บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

มิติที่ 1

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

กร
ุงเ

(ฝ ายปกครอง)

-

(1) โครงการบูรณาการผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

จํานวนกิจกรรมในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กแ
 ละเยาวชนเขตภาษี
เจริญ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(1) โครงการสงเสริมและพัฒนาความ
พรอมของนักเรียนระดับปฐมวัยใน
โรงเรียนกรุงเทพมหานครของสํานักงาน
เขตภาษีเจริญใหมีพัฒนาการสมวัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

มิติที่ 1

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ครัง้ )

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

าน

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

เป าหมาย

ม

ระดับความ
สําเร็จ

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการรายงานการ
ผลผลิต (Output) 12.00 (ครัง้ /ปี )
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชน

ท

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 )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) ปรับปรุงสํานักงานเขตภาษีเจริญ
(งบประมาณ 622,000 บาท)

-

(2) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 235,800 บาท)
(4) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 48 แยก 4-7
จากบานเลขที่ 325 ถึงสุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 1,627,000 บาท)
(5) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ชุมชน
หน าวัดโคนอน จากคลองวัดอางแกว ถึง
บานเลขที่ 125/1
(งบประมาณ 739,000 บาท)

คร

(6) ปรับปรุงสะพานขามคลองบางแวก
และสะพานทางเดิน ค.ส.ล.จากบานเลขที่
20 ถึงวัดบางแวก
(งบประมาณ 1,186,000 บาท)
(7) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองพระยาราชมนตรี จากถนนราช
มนตรี ถึงบานเลขที่ 321 และพุทธมณฑล
สาย 1 ซอย 11 ถึงบานเลขที่ 20/1
(งบประมาณ 1,969,000 บาท)
(8) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองบางจาก จากซอยเพชรเกษม
40 ถึงบานเลขที่ 130 และสะพานทางเดิน
ค.ส.ล.เลียบคลองสวนหลวง จากคลองบาง
จาก ถึงบานเลขที่ 101
(งบประมาณ 1,776,000 บาท)
(9) ปรับปรุงซอยบางแวก 116 แยก 1-2
(งบประมาณ 2,527,000 บาท)
(10) ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก 3
(งบประมาณ 408,900 บาท)
(11) ขุดลอกคลองแยกคลองบางแวก 2
(งบประมาณ 367,200 บาท)
(12) ขุดลอกคลองรางบัว จากคลองตนสน
ถึงบานเลขที่ 84
(งบประมาณ 480,100 บาท)

าน

(13) ขุดลอกคลองศาลเจา (ชวงที่ 1 - 2)
(งบประมาณ 438,800 บาท)
(14) ขุดลอกคลองบางดวนเหนือ
(งบประมาณ 423,500 บาท)
(15) ขุดลอกคลองวัดไชยฉิมพลี (ชวงที่ 2)
(งบประมาณ 441,200 บาท)
(16) ขุดลอกคลองลัดคลองสวนออย
(งบประมาณ 483,700 บาท)
(17) ขุดลอกคลองบางเพลย
ี้ จากคลองขาง
โรงเรียนบางจากถึงบานเลขที่ 11/10
(งบประมาณ 480,400 บาท)
(18) ขุดลอกคลองลัดมา
(งบประมาณ 1,621,100 บาท)
(19) ขุดลอกคลองสวนออย และคลองขาง
โรงเรียนบางจาก
(งบประมาณ 755,700 บาท)
(20) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,690,000 บาท)

ห

(21) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
การออกกําลังกาย
(งบประมาณ 1,696,500 บาท)
(22) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(23) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(24) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

ม

(25) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(26) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(27) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรประดิ
ษฐาราม
(งบประมาณ 1,395,000 บาท)
(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองศาลางาม
(งบประมาณ 1,620,000 บาท)

พ

(29) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูบางจาก
(พวงอุทิศ)
(งบประมาณ 96,000 บาท)
(30) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพราวเตีย
้
(งบประมาณ 368,000 บาท)
(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกําแพง
(งบประมาณ 1,025,000 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคนอน
(งบประมาณ 281,000 บาท)
(33) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
(งบประมาณ 1,041,000 บาท)

(35) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี
(งบประมาณ 1,330,000 บาท)
(36) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอางแกว(จีบ ปาน
ขํา)
(งบประมาณ 1,012,000 บาท)
(37) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิจิตรการนิมิตร
(งบประมาณ 3,332,000 บาท)
(38) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และ
หัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(39) โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 12,600 บาท)

กร
ุงเ

(40) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,264,200 บาท)

ท

(34) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะลอม
(งบประมาณ 738,000 บาท)

(41) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 34,600 บาท)

(42) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 95,700 บาท)
(43) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 26,600 บาท)

(44) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 160,300 บาท)
(45) โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

(46) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 506,400 บาท)
(47) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 260,400 บาท)

(48) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 126,700 บาท)
(49) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(50) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(51) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 6,384,000 บาท)
(52) โครงการการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,868,000 บาท)
(53) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 270,000 บาท)
(54) โครงการการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 360,000 บาท)

(55) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
3 ชัน
้  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุ
ทิศ)
(งบประมาณ 1,174,549 บาท)
(56) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีปาย
(งบประมาณ 0 บาท)
(57) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการบริการในฝายทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(58) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

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

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 25.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

(รอยละ)

(1) โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

(ฝ ายปกครอง)

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

-

-

คร

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

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ดู..รายงานลาสุด)

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