ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางซ่ อ
ื

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(ฝ ายปกครอง)

8.- รอยละของชุมชนที่รวมโครงการ
มีการดําเนินการ - รอยละของ
รายงานผลการสํารวจดัชนีลูกนํ้ ายุง
ลายของชุมชนที่อยูในเกณฑที่กําหน
ด

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7. รอยละของผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจในการดําเนิน
งานเขตปลอดบุหรี่

1.00 (งาน)

(งาน)

(1) การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล ตามโครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

10. ประชาสัมพันธ ออกสํารวจ และ ผลผลิต (Output)
แจงเตือนผูรับการประเมินภาษีราย
ใหมไมนอยกวา 200 ราย
13. ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) คาใชจายในการบูรณาการความรวมมือ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายรายได)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 77,700 บาท)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

11. รอยละความสําเร็จในการ
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหานคร
ใหอยูในรูปแบบระบบสารสนเทศ

(กิจกรรม)

80.00 (รอยละ)

12. ความสําเร็จในการเสนอ
ผลผลิต (Output)
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

9. - มีการจัดกิจกรรม/สงเสริมให
ผลผลิต (Output)
เด็ก และเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนในพ้ น
ื ที่เขตบางซ่ อ
ื  เขามามี
สวนรวม - รอยละความพึงพอใจ
ของเด็กที่เขารวมกิจกรรมอยูใน
ระดับดี

200.00 (ราย)

(ราย)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

6. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต (Output) 2.00 (กิจกรรม)
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด (ผลผลิต)

-

(1) เรงรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 8-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

0.รอยละโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
ตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

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

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่ขอนุญาตกอสรางอาคารและตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 907,400 บาท)

คร

(5) โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(7) ปรับปรุงซอยประชาช่ น
ื  37
(งบประมาณ 6,180,000 บาท)
(8) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 18
(งบประมาณ 644,000 บาท)
(9) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 31
(งบประมาณ 2,719,000 บาท)
(10) ปรับปรุงซอยกรุงเทพ – นนทบุรี 28
(งบประมาณ 3,732,000 บาท)
(11) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

าน

(12) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,360,000 บาท)
(13) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(14) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 764,500 บาท)
(15) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(16) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

ห

(17) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 815,900 บาท)
(18) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 664,800 บาท)
(19) คาใชจายในการจัดงานแหเรือชักพระ
(งบประมาณ 125,000 บาท)
(20) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

ม

(21) โครงการจัดงานวันอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(22) คาใชจายรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(23) โครงการสงเสริมพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 99,600 บาท)

พ

(24) กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(25) โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 5,400 บาท)
(26) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)

(28) โครงการคาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,100 บาท)
(29) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 27,400 บาท)
(30) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,580,400 บาท)

กร
ุงเ

(31) โครงการคาใชจาย โครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 208,000 บาท)

ท

(27) โครงการคาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 56,100 บาท)

(32) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 84,000 บาท)

(33) โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 59,600 บาท)
(34) โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(35) โครงการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(36) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,520,000 บาท)

(37) โครงการคาใชจายโครงการสอนภาษา
จีน
(งบประมาณ 912,000 บาท)
(38) โครงการคาใช จายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(39) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 490,400 บาท)

(40) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
(งบประมาณ 85,700 บาท)
(41) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
(งบประมาณ 344,000 บาท)
(42) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสรอยทอง
(งบประมาณ 573,000 บาท)
(43) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
(งบประมาณ 1,020,000 บาท)
(44) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร
บํารุง
(งบประมาณ 1,126,000 บาท)
(45) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
(งบประมาณ 930,000 บาท)
(46) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธร
รม
(งบประมาณ 511,000 บาท)
(47) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูธรรม
าธิปัตย
(งบประมาณ 448,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2. ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)

1. รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) กิจกรรมการทําความสะอาดและ
ปรับปรุงภูมิทัศนคลองเปรมประชากร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

30.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

5. กรุงเทพมหานครมีการจัด
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และ
จัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

(รอยละ)

2.00 (ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

14. ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

(ครัง้ )

(ฐานขอมูล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและขยะ
อันตรายในพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการสํารวจสัดสวนพ้ น
ื ที่สีเขียวรูป แบบสวนตอประชากร(สวนสาธารณะ/สวน
หยอม)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและจัด จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางซ่ อ
ื
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี
มิติที่ 2

(1) การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริ
การ
(งบประมาณ 0 บาท)
-

าน

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

พ

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)

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

3/3

ขอมูล ณ วันท่ี 8-12-2021

