ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางบอน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

(รอยละ)

(ฝ ายรายได)

มิติที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 3,200.00 (ตร.ม.
)

(ตร.ม.)

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการ กอ
อาชญากรรม

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 82,000 บาท)
(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแจง
ประเมินภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

-

(1) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ชุมชน
(งบประมาณ 29,850 บาท)
(2) คาใชจายโครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอน
ิ ทรียเ พื่อน
 ํ ากลับม
 าใชป
 ระโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัตรป องกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

(3) กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย
ในพ้ น
ื ที่เขตบางบอน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายในการการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 800,000 บาท)

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

-

(1) เทศกิจ School Zone...Safety Zone (งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการบูรณาการผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยในเชิงพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

(3) โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง
สวาง
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

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

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือ ผลผลิต (Output)
ขายประชาสังคมเพื่อรวมผลักดัน
การพัฒนาพ้ น
ื ที่

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(4) กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดลอมตัดแตง
กิ่งไมและทําความสะอาดปายรถประจําทาง
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการทองเที่ยว @ บางบอน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการสรางเครือขายประชาสังค ม
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

มิติท่ี
มิติที่ 1

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) ปรับปรุงซอยเอกชัย 133 จากชุมชน
บานมน
ั ่ คงถึงคลองพิมพเสงี่ยม
(งบประมาณ 4,952,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ปรับปรุงซอยเอกชัย 131 จากคลอง
บางบอนถึงซอยแยกทางเขาโรงเรียน
สถานีพรมแดน
(งบประมาณ 30,791,000 บาท)
(3) ขุดลอกคลองควาย
(งบประมาณ 498,000 บาท)
(4) ขุดลอกคลองโคกกะวะดี
(งบประมาณ 486,000 บาท)
(5) ขุดลอกคลองรางขวาง 1
(งบประมาณ 498,000 บาท)
(6) ขุดลอกคลองรางขวาง 2
(งบประมาณ 494,000 บาท)

คร

(7) ขุดลอกลํารางขอย
(งบประมาณ 471,000 บาท)
(8) ขุดลอกลํารางซอยเอกชัย 45 จาก
คลองบางบอนถึงบานเลขที่ 74/18
(งบประมาณ 474,000 บาท)
(9) ขุดลอกลํารางซอยเอกชัย 89 จาก
คลองบางบอนถึงสุดเขตทางสาธารณะ
(งบประมาณ 342,000 บาท)
(10) ขุดลอกลํากระโดงขางซอยเอกชัย 43
แยก 2
(งบประมาณ 472,000 บาท)
(11) ขุดลอกคลองนายผล
(งบประมาณ 488,000 บาท)
(12) ขุดลอกคลองบางดวน
(งบประมาณ 410,000 บาท)
(13) ขุดลอกคลองเนตรนุสรณจากคลอง
บางบอนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 978,000 บาท)
(14) ปรับปรุงสํานักงานเขตบางบอน ตาม
แบบเลขที่ ขบบ. 5/2564
(งบประมาณ 2,425,000 บาท)

าน

(15) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังยาเสพติด
(งบประมาณ 21,500 บาท)
(16) ปรับปรุงโรงเรียนบานนายผล ตาม
แบบเลขที่ ขบบ. 8/2564
(งบประมาณ 1,138,000 บาท)
(17) ปรับปรุงโรงเรียนบานนายสี ตามแบบ
เลขที่ ขบบ. 6/2564
(งบประมาณ 927,000 บาท)
(18) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 10,900 บาท)
(19) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน ตาม
แบบเลขที่ ขบบ. 1/2564
(งบประมาณ 7,842,000 บาท)
(20) ปรับปรุงโรงเรียนบานนายเหรียญ
ตามแบบเลขที่ ขบบ. 7/2564
(งบประมาณ 2,641,000 บาท)
(21) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 840,000 บาท)

ห

(22) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการและผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,580 บาท)
(23) โครงการจัางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(24) โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ม

(25) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(26) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(27) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(28) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรม
วิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 75,000 บาท)

พ

(29) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,683,600 บาท)
(30) โครงการการจด
ั ง านวน
ั ส
 าํ คัญ อนุรก
ั ษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 317,300 บาท)
(31) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 693,880 บาท)

(33) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 29,800 บาท)
(34) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 149,720 บาท)
(35) โครงการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 115,100 บาท)

กร
ุงเ

(36) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 69,300 บาท)

ท

(32) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
(งบประมาณ 443,500 บาท)

(37) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 19,400 บาท)

(38) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 119,900 บาท)
(39) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 15,000 บาท)
(40) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 620,800 บาท)

(41) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 137,100 บาท)
(42) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(43) การติดตามและเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณตามแผนที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)
(44) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(45) โครงการบูรณาการความรวมมือใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหา
โรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 84,400 บาท)

(46) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 5,520,000 บาท)
(47) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,388,000 บาท)

(48) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(49) โครงการสนับสนุนการสอนในศุน
ยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 402,400 บาท)

(50) โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(51) โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 168,000 บาท)
(52) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานนคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(53) โครการเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 4

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม ผลผลิต (Output)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ระดับ)

(1) การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายปกครอง)

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

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

-

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

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

-

-

-

คร

มิติท่ี
มิติที่ 2

** 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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