ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตทวีวัฒนา

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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

1. รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจาก
แหลงกําเนิดและนําไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่เขตทวีวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)

มิติที่ 3

มิติที่ 3

3.1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

3.2 รอยละความสําเร็จของสถาน
ประกอบการอาหารที่ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี มีการ
บริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
4. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(3) กิจกรรมการเก็บรวบรวมปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโย
ชน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวใหกับ สํานักสิ่งแวดลอม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 3

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 89,600 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

5. กรุงเทพมหานครมีการจัด
ผลผลิต (Output) 2.00 (จํานวนครัง้
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว และ
)
จัดจําหนายสินคาชุมชนของผู
ประกอบการชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

(จํานวนครัง้ )

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 80,000 บาท)

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 2

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(2) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 2,100,000 บาท)

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยว และจัด จําหนายสินคาชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 40,100 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,260,000 บาท)
(4) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(5) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)

คร

(6) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(7) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(8) โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(9) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,115,800 บาท)
(10) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(งบประมาณ 889,000 บาท)
(11) โครงการการดําเนินงานศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 230,200 บาท)
(12) โครงการสงเสริมการทําเกษตร
ทฤษฏีใหม
(งบประมาณ 434,000 บาท)

าน

(13) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 80,100 บาท)
(14) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(15) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(16) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอน
วัยเรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 152,800 บาท)
(17) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)
(18) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 10,200 บาท)

ห

(19) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,969,000 บาท)
(20) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 27,400 บาท)
(21) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 56,100 บาท)
(22) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 15,300 บาท)

ม

(23) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 93,700 บาท)
(24) โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(25) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 460,900 บาท)

พ

(26) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 205,800 บาท)
(27) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 119,300 บาท)
(28) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(29) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(31) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,580,000 บาท)
(32) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(33) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)

กร
ุงเ

(34) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สนอง
พระราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร ปี  ๒๕๖๔
(งบประมาณ 32,000 บาท)

ท

(30) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,152,000 บาท)

(35) โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(36) โครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 112,800 บาท)
(37) สํารอง 3
(งบประมาณ 0 บาท)

(38) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย
27 แยก 1
(งบประมาณ 4,387,000 บาท)
(39) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย
21 จากบานเลขที่ 45, 45/8 ถึงบานเลขที่
21
(งบประมาณ 8,450,000 บาท)
(40) ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย
19 จากที่ปรับปรุงแลวถึงคลองลัดนิ่มไสว
(งบประมาณ 5,517,000 บาท)
(41) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(42) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)

(43) โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(44) สํารอง 1
(งบประมาณ 0 บาท)
(45) สํารอง 2
(งบประมาณ 0 บาท)

(46) โครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเขตทวีวัฒนา)
(งบประมาณ 112,800 บาท)
(47) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่ (สํานักงานเขตทวีวัฒนา)
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(48) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม (สํานักงานเขต
ทวีวัฒนา)
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(49) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส (สํานักงานเขตทวีวัฒนา)
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(50) โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(สํานักงานเขตทวีวัฒนา)
(งบประมาณ 5,000 บาท)

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

มิติที่ 5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ิกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอ มูล
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเรงรัดติดตามการใชจายงบ
ประมาณ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-

-

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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