ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตหลักส่ี

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

จํานวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด มีสวน
รวมในกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
(ฝ ายปกครอง)

จํานวนครัง้ ของการฝึกอบรมอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

ผลผลิต (Output)

2.00 (ครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการดําเนินงานตรวจ ผลผลิต (Output)
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพ้ น
ื ที่เขต
หลักสี่ และการดําเนินงานบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560

83.00 (ครัง้ )

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
กิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอา
ยุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานโครงการเกี่ยวกับการเกษตร

-

(ครัง้ )

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)

-

(ครัง้ )

(2) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

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

(รอยละ)

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

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 115,100 บาท)

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 115,500 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

รอยละโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) การฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(2) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 7,400 บาท)
(3) คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 2,640,600 บาท)
(4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)
(5) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)

คร

(6) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 13,200 บาท)
(7) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 82,600 บาท)
(8) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(9) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 291,900 บาท)
(10) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 147,000 บาท)
(11) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 86,100 บาท)

าน

(12) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(13) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(14) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(15) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,816,000 บาท)
(16) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,872,000 บาท)
(17) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

ห

(18) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)
(19) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ม

(20) บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 570,200 บาท)
(21) อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดย
กรุงเทพมหานคร ปี  2564
(งบประมาณ 16,000 บาท)
(22) อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 173,100 บาท)
(23) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 5,610,000 บาท)

พ

(24) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(25) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

(27) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,385,800 บาท)
(28) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 738,000 บาท)
(29) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(30) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

กร
ุงเ

(31) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

ท

(26) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 240,000 บาท)

(32) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

(33) คาใชจายในการสงเสริมพัฒนการเด็ก
กอนวัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนกรุงเทพมหาคร
(งบประมาณ 92,100 บาท)

(34) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 7
แยก 9-1-1 (บริเวณบานเลขที่ 321/19)
และซอยแยกจากซอยกําแพงเพชร 6 ซอย
7 แยก 7 ถึงบานเลขที่ 321/62
(งบประมาณ 781,000 บาท)

(35) ปรับปรุงทางเทาซอยวิภาวดีรังสิต 64
(งบประมาณ 3,221,000 บาท)
(36) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 7
แยก 3-6 จากบานเลขที่ 113/34 ถึงบาน
เลขที่ 77/9
(งบประมาณ 4,706,000 บาท)
(37) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิ
ทยา 1
(งบประมาณ 3,738,000 บาท)
(38) ปรับปรุงโรงเรียนบางเขน (ไวสาลี
อนุสรณ)
(งบประมาณ 1,057,000 บาท)

(39) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ
ทิวารีวิทยา)
(งบประมาณ 729,000 บาท)
(40) ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะทาทราย
(งบประมาณ 2,643,000 บาท)

(41) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิ
ทยา 2
(งบประมาณ 1,480,000 บาท)

(42) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(43) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 7
แยก 11 แยก 11-2 แยก 11-2-1 แยก
13-1 และแยก 13-1-1
(งบประมาณ 3,671,000 บาท)
(44) ปรับปรุงซอยแจงวัฒนะ 12 แยก 4-1
แยก 4-3 และซอยเชื่อม
(งบประมาณ 4,921,000 บาท)
(45) ปรับปรุงโรงเรียนทุงสองหอง (คุป
ตัยเฐียรอุทิศ)
(งบประมาณ 2,106,000 บาท)
(46) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

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

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 2

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

มิติที่ 2

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 5

(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการของสํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสาย
หลักในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 75,000 บาท)

-

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตัน
ตอวัน)

(รอยละ)

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

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
สงเสริม การทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายทะเบียน)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

(2) โครงการนํากิ่งไมใบไมนํากลับไปใช
ประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,166,000 บาท)

-

(1) โครงการพัฒนาการทองเที่ยววิถีถิ่นสู
การทองเที่ยวที่ยงั ่ ยืนในแหลงทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

คร

เป าหมาย

าน

ระดับความ
สําเร็จ

-

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

ม

มิติท่ี
มิติที่ 1

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