ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางคอแหลม

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
กิจกรรมอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชน
(ฝ ายปกครอง)

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

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ
-

-

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับภูมิทัศนพัฒนาคลองใน
พื้นที่เขตบางคอแหลม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการฟ้ ื นฟู
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็ น
แกมลิงและมีระบบการระบายน้ํ า

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าสอง สวางบริเวณจุดเสี่ยงในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 80,200 บาท)

(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
และ/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
ขยาย ถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบอาหารมีการพัฒนา
ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(1) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาด
ทองคลอง) คลองบางโคลสารจากถนน
พระรามที่ 3 ถึงจุดที่กําหนดให
(งบประมาณ 37,646,500 บาท)

-

-

(รอยละ)

(1) โครงการปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ใน พื้นที่เขตบางคอแหลม
(งบประมาณ 7,410,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 78,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการสงเสริมใหสถานประกอบ การอาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานครระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่ในพ้ น
ื ที่เขตบางคอแหลม

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุ หรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออก ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 204,200 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของ
เมืองตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

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

-

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและ
จําหนายสินคาชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางคอ
แหลม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)
ตามแผนปองกันและแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตบางคอ
แหลม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการกอ
อาชญากรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output) 2.00 (จํานวนครัง้
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
)
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(จํานวนครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนกิจกรรมการอนุรักษสงเสริม ผลผลิต (Output) 5.00 (จํานวนครัง้ (จํานวนครัง้ /ปี ) (1) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
ดานพหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุง
/ปี )
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ในพ้ น
ื ที่เขตบางคอแหลม
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ น
ทางการเพื่อใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจ
และติดตามตรวจสอบการทํางาน
ของกรุงเทพมหานคร

(เครือขาย
(1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
/สํานักงานเขต) เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

-

-

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 1.00 (เครือขาย
/สํานักงานเขต)

าน

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

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
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการศูนยบริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (BANGKOK FAST & CLEAR :
BFC)
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการการใหบริการสืบคนขอมูล
ทะเบียนช่ อ
ื บุคคลดวยโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร online
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(4) โครงการสงเสริมการคัดแยกและ
รวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหลงกําเนิด
อยางมีประสิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการปรับปรุงขอมูลลงเว็บไซตของ
สํานักงานเขต
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุม
ชน(CBM)
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) โครงการ School Zone Safety Zone
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) โครงการปรับจริง จับจริง รถจอดและ
วิ่งบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(10) โครงการซอมแซม บํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(11) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดไทร
(งบประมาณ 5,570,000 บาท)
(12) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดไผเงิน
โชตราราม
(งบประมาณ 1,709,000 บาท)
(13) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร
ใน
(งบประมาณ 697,000 บาท)
(14) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทร
นอก
(งบประมาณ 467,000 บาท)
(15) โครงการคลองใสขางบานเรา
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(16) กิจกรรมลางทําความสะอาดทอระ
บายน้ํ า
(งบประมาณ 723,500 บาท)
(17) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 900,000 บาท)
(18) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,250,000 บาท)

ม

(19) โครงการรสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,580 บาท)
(20) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,140 บาท)
(21) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

พ

(22) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(23) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 6,798,800 บาท)
(24) กิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 1,064,500 บาท)
(25) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
(งบประมาณ 100,000 บาท)

(27) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(28) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(29) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 5,700 บาท)

กร
ุงเ

(30) โครงการ ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)

ท

(26) โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเดน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

(31) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 27,400 บาท)

(32) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัด
(งบประมาณ 56,100 บาท)
(33) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัด กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,500 บาท)

(34) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 87,700 บาท)
(35) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,964,400 บาท)

(36) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 262,600 บาท)
(37) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 96,600 บาท)

(38) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 69,200 บาท)

(39) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(40) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(41) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,976,000 บาท)
(42) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,176,000 บาท)
(43) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(44) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบ
ประมาณ(การเบิกจายงบประมาณ)
(งบประมาณ 325,057,800 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการนําเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) แผนพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน
เขตบางคอแหลม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
-

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 2

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

ม

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

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