ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตคลองเตย

มิติที่ 1

จํานวนคลองสายหลักที่ไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 98,700 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงคลองสายหลักในพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 115,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเกี่ยว กับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่เขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

รอยละของนักเรียนระดับประถม
ศึกษามีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(O-NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนกจ
ิ กรรมงานวน
ั ส
 าํ คัญอ
 นุรก
ั ษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

2.00 (ครัง้ )

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output)

3.00 (ครัง้ )

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนของกรุงเทพมหานคร

(ครัง้ )

(3) กิจกรรมบดยอยกิ่งไมจากการตัดแตง
ตนไม
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,700,000 บาท)
(1) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
“คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,800 บาท)

-

(2) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 54,600 บาท)

(1) กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และจัด จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบการ
ชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

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

-

(ครัง้ )

(1) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

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

-

(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

(2) กิจกรรมการจัดทําป ุยหมักริมทาง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

-

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 )

รอยละความสําเร็จของอาสาสมัคร ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดมีการดําเนินกิจกรรมเฝ า
ระวังยาเสพติดตามภารกิจ

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 )

รอยละความสําเร็จงานประจําของ
สํานักงานเขตคลองเตย
(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) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)
(4) โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)

คร

(5) โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไข
เลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 288,600 บาท)
(6) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,510,000 บาท)
(7) โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กออน
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 397,800 บาท)
(8) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ
งานดานเด็ก สตรี ผุสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

าน

(9) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(10) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,119,800 บาท)
(11) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)
(12) โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพ
ติดเขตคลองเตย
(งบประมาณ 224,300 บาท)
(13) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(14) โครงการชุมชนเขมแข็งในการ
ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
(งบประมาณ 91,720 บาท)

ห

(15) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)
(16) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(17) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 23,800 บาท)

ม

(18) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 36,300 บาท)
(19) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,300 บาท)

พ

(20) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,174,800 บาท)
(21) โครงการสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 50,400 บาท)
(22) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 168,400 บาท)

(24) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(25) พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(26) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,704,000 บาท)

กร
ุงเ

(27) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 816,000 บาท)

ท

(23) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 49,400 บาท)

(28) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(29) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)

(30) โครงการ จับจริง ปรับจริง รถยนต
รถจักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(31) โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
จุดเสี่ยงภัยตอการกออาชญากรรมในพ้ น
ื ที่
เขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)
(32) โครงการเฝ าระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัย (ตูเขียว) บูรณาการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(33) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)
(34) โครงการเทศกิจ School Zone
Safety Zone
(งบประมาณ 0 บาท)

(35) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(36) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(37) กิจกรรมการดําเนินการแกไขปัญหา
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(38) โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู
บานพัฒนา
(งบประมาณ 10,911,000 บาท)
(39) โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตคลอง
เตย
(งบประมาณ 459,900 บาท)
(40) โครงการจางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํ า
(งบประมาณ 1,083,000 บาท)

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

มิติที่ 5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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)

(ฝ ายการคลัง)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเบิกจายเงินงบประมาณใน ภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 4

** 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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