ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตคลองสามวา

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

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

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 179,100 บาท)

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(3) โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุม
ชน(CBM)
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการคัดแยกมูลฝอยไปใช
ประโยชนของสํานักงานเขตคลองสามวา
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการคัดแยกกิ่งไมใบไมไปใชประ
โยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

4. กรุงเทพมหานครมีการจัด
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและ
จัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

1. ระดับความสําเร็จของคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหสอดคลองกับ
เอกลักษณของแตละพ้ น
ื ที่

2.00 (ครัง้ )

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายโยธา)

1. รอยละของอาสาสมัคร
ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตคลองสามวาที่เขารับการ
พัฒนาศักยภาพผานเกณฑทดสอบ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติ
พและบทบาทหน าที่ของตนเอง
(ฝ ายปกครอง)

3. เด็กมีพัฒนาการสมวัย 3.1 รอย
ละของนักเรียนระดับปฐมวัย
มัพัฒนาการสมวัย

-

(2) กิจกรรมปลูกตนไมในวันสําคัญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ 2

(1) คชจ.ในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,100,000 บาท)

(ระดับ)

(3) กิจกรรมนําเขาขอมูลพ้ น
ื ที่สีเขียว
โปรแกรมฐานขอมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขต
คลองสามวา
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

(2) สงเสริมการทองเที่ยวและจัดจําหนาย
สินคาชุมชนของผูประกอบการชุมชนใน
พื้นที่เขตคลองสามวา
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) 1. ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่ กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 115,130 บาท)

-

-

ผลผลิต (Output)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการ
ศึกษาระดับปฐมวัย
(งบประมาณ 0 บาท)

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย
ผลผลิต (Output)
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย เรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
(งบประมาณ 336,000 บาท)

0.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

0.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

-

(ฝ ายการศึกษา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

3.2 พัฒนาการของเด็กในศูนย
ผลผลิต (Output)
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพ
มหานคร - รอยละของเด็กกอนวัย
เรรียนที่มีพัฒนาการสงสัยลาชาได
เขาสูกระบวนการพัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

4. จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
สรางสรรคของสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร

ห

มิติที่ 1

(7) สงเสริมการคัดแยกและรวบรวม
มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส
ที่แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

พ

มิติที่ 1

าน

(6) กิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-12-2021

มิติท่ี
มิติที่ 3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

1. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
งานในภาพรวมของสํานักงานเขต
คลองสามวา
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) ประชุมครู
(งบประมาณ 22,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 373,800 บาท)
(3) การฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)
(4) การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
(งบประมาณ 40,600 บาท)
(5) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 232,600 บาท)

คร

(6) คาใชจายในพิธีคําปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(7) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(8) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 4,920,000 บาท)
(9) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 1,440,000 บาท)
(10) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(11) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000 บาท)

าน

(12) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)
(13) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 216,000 บาท)
(14) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 129,900 บาท)
(15) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 39,000 บาท)
(16) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 239,800 บาท)
(17) เกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(18) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 1,052,400 บาท)

ห

(19) เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,502,600 บาท)
(20) คาใชจายในการสอนภาษามลายู
(งบประมาณ 144,000 บาท)
(21) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 10,872,000 บาท)
(22) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(23) โครงการการจัดการจราจร ควา
มปลอดภัยสถานศึกษาในพ้ น
ื ที่เขตคลอง
สามวา
(งบประมาณ 0 บาท)
(24) โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(25) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสียงตออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(26) โครงการการดําเนินการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
อนุญาตใหมการกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(27) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(28) 5. ปรับปรุงซอยประชารวมใจ 12
(งบประมาณ 3,244,000 บาท)

(30) 7. ปรับปรุงซอยนิมิตใหม 47
(งบประมาณ 8,666,000 บาท)
(31) 8. ปรับปรุงซอยพระยาสุเรนทร 30
แยก 9
(งบประมาณ 3,991,000 บาท)
(32) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(33) สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

กร
ุงเ

(34) สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(งบประมาณ 5,670,000 บาท)

ท

(29) 6. ปรับปรุงซอยปานเถื่อน 1
(งบประมาณ 3,059,000 บาท)

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

(36) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,419,800 บาท)
(37) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)

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

(39) โครงการการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 345,300 บาท)

(40) โครงการแขงขันทักษะความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรง
เรียน
(งบประมาณ 70,000 บาท)

(41) โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(42) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

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

(44) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(45) โครงการคาใชจายในการเตรียมงาน
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระ
วชิรเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงเปิ ดงานเมาลิดกลางแหงประเทศไทย
(งบประมาณ 230,000 บาท)
(46) โครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่เขตคลองสามวา
(งบประมาณ 570,200 บาท)
(47) สงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(48) ขุดลอกคลองสามตะวันตก
(งบประมาณ 6,236,000 บาท)
(49) ขุดลอกคลองสี่ตะวันตก
(งบประมาณ 5,815,000 บาท)
(50) โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ า
สองสวาง
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.2 ความสําคัญในการพัฒนาและจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

5.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 96.00 (รอยละ)
จายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูล
ของสํานักงานเขตคลองสามวา
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) แผนงานการเรงรัดการเบิกจายงบประ มาณ ประจําปี  พ.ศ. 2564
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 12 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

คร

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

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ดู..รายงานลาสุด)

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