ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตราชเทวี

รอยละสถานประกอบการ อาคาร
สถานที่ไดรับการตรวจดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และอาชีว
อนามัยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีภู
มิุคุมกันในระดับปกติ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
อัตราปวยโรคไขเลือดออก

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 39,300 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

(รอยละ)

(1) โครงการบํารุง ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี เขียว
(งบประมาณ 871,400 บาท)

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 46,200 บาท)

รอยละผูผานการอบรมวิชาชีพมี
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ความรูสามารถนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพ วางแผนสรางรายได
เสริม

(รอยละ)

(1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 514,600 บาท)

รอยละของนักเรียนระดับประถม
ศึกษาที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑที่
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป
(ฝ ายการศึกษา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูสูงอายุตามทะเบียน
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ราษฎรที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
ไดรับทราบสิทธิ

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

จํานวนของผูสูงอายุที่ไดรับการจด ผลผลิต (Output)
ทะเบียนภูมิปัญญาและไดทํางาน
ถายทอดปัญญาประสบการณความรู
ความสามารถสูสังคม

-

(2) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

(1) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(ระดับ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (เปอรเซ็น (เปอรเซ็นไทน) (1) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ ไทน)
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 168,800 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (ระดับ)

าน

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการเฝ าระวังภัยยาเสพติด

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธสิทธิผูสูงอายุ
และการบริการเชิงรุกจดทะเบียนรับเบีย
้ ยัง
ชีพ
(งบประมาณ 0 บาท)

1.00 (จํานวน)

(จํานวน)

(3) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

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

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

ผลผลิต (Output)

4.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสง
เสริมการอาน/ปี

ผลผลิต (Output) 6.00 (จํานวนครัง้
)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
จํานวนคลองสายหลักที่ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน

ผลผลิต (Output) 20.00 (ไมนอย
กวา 20 คลอง)

(ฝ ายโยธา)

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

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

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

2.00 (ครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

เครือขายประชาสังคมเขตเพื่อรวม
ผลักดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่

ผลผลิต (Output) 1.00 (เครือขาย)

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,099,800 บาท)
(2) โครงการสงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพชุมชน
(งบประมาณ 307,500 บาท)

-

(1) โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อาน
(งบประมาณ 160,000 บาท)

-

(ไมนอยกวา 20 (1) โครงการพัฒนาความสะอาดและปรับ
คลอง)
ภูมท
ิ ัศนบริเวณคลองแสนแสบ พื้นที่เขต
ราชเทวี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(รอยละ)

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ 3

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ชุมชน
(งบประมาณ 323,900 บาท)
(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

(1) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 387,300 บาท)

-

ม

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

เป าหมาย

าน

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
ลานกีฬาในความรับผิดชอบ
สํานักงานเขตราชเทวี

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(เครือขาย)

(1) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,770,000 บาท)
(2) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(2) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและจัด
จําหนายสินคาชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติท่ี

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการฝึอบรมอาสาสมัครปองกันภัย ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(2) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

คร

มิติท่ี

(4) โครงการจัดอบรมเยาวชนดานศาสนา
อิสลาม
(งบประมาณ 320,000 บาท)
(5) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 4,000 บาท)
(6) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)

ห

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 23,800 บาท)

าน

(3) โครงการซอมแซม บํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)

ม

(8) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 36,300 บาท)

พ

(9) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,000 บาท)

(10) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 48,400 บาท)

ท

(11) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 927,000 บาท)

กร
ุงเ

(12) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 115,100 บาท)
(13) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 43,200 บาท)
(14) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

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

(16) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,368,000 บาท)
(17) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 684,000 บาท)
(18) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(19) โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน
(งบประมาณ 400,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 5

มิติที่ 5

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนานวัตกรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอ มูล สํานักงานเขตราชเทวี
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ (งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 20 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

ห

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)
เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

คร

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

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