** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: (โครงการงานประจำ) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าประสงค์ที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3. คำนิยาม :
:: ตามที่ สยป. กำหนด
4. วิธีการคำนวณ :
:: ตามที่ สยป. กำหนด
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการตามโครงการ 24 โครงการ ดำเนินการได้คิดเฉลี่ย 28.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละ 20 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ
อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีคิดเป็นร้อยละ 20 กิจกรรมการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 65
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 25
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนคิดเป็นร้อยละ 30 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสคิดเป็นร้อยละ 30 ปรับปรุงซอยวังเดิม 3 คิดเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคิดเป็นร้อยละ 20 โครงการพาน้อง 7
ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย ่คิดเป็นร้อยละ 29 จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม คิดเป็นร้อยละ 40
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนคิดเป็นร้อยละ 80 อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ คิดเป็นร้อยละ 10
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 17 รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 20
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 10 ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี คิดเป็นร้อยละ 30
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 30 โครงการ "กรุงเทพฯ
เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" คิดเป็นร้อยละ 10 โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 10
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 30
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ไตรมาสที่ 2 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร10 %
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร13 % โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 12%
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 12% สอนภาษาจีน 37%
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 35%
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50%
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 17%
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 30%
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด 10 % โครงการประชุมครู 30% โครงการเรียนฟรี
เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 17% โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 37%
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 30% โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 55% โครงการ "กรุงเทพฯ
เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 50% โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 85%
โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 60% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 65% โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม 3
100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 60%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100% ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 75% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 60%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 40% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 40%
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 40% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 30%
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 80% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 30% ครอบครัวรักการอ่าน 30% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 40%
กิจกรรมการออกกำลังกาย 40% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 55%
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 55% ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 45% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 55% ยกเลิก 2
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสิอสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด
และโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร สรุปการดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 2 = 48.38
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาสที่ 3 เดือนเม.ย. -มิ.ย. 64 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) %
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ชะลอ) 16 % โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย 15%
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 17% สอนภาษาจีน 60%
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 85%
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 80 %
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 22%
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 50%
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ยกเลิก)% โครงการประชุมครู 100% โครงการเรียนฟรี
เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 25% โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 60%
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 100 % โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 70% โครงการ
"กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 75 % โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 97 %
โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
75% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 100%
โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม 3 100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย
และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 80% ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 100% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 60%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 30% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 30%
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 30% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 100%
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 50% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 70% ครอบครัวรักการอ่าน 50% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 70%
กิจกรรมการออกกำลังกาย 65% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 68 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 40% ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 80% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 80%
ยกเลิก 2 โครงการ,ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ,อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 โครงการ,ชะลอ 1 โครงการ
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ไตรมาส 4 - เดือนก.ค. -ก.ย. 64 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) %
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ยกเลิก)
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) สอนภาษาจีน 100%
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 100%
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 40%
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ยกเลิก) โครงการประชุมครู 100% โครงการเรียนฟรี
เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 100%
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 100 % โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100% โครงการ
"กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 100 % โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 100 %
โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 100% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 100% โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม
3 100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 80%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100% ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 100% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 100%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 50% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 50%
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 50% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 100%
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 50% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 70% ครอบครัวรักการอ่าน 50% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 70%
กิจกรรมการออกกำลังกาย 65% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 65.96 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ยกเลิก) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์

หน้าที่2/3 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-12-2021, 4:20 am)
00000000000-8-12-2564

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 100% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100%
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ไตรมาส 4 - เดือนก.ค. -ก.ย. 64 โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) %
โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ยกเลิก)
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ยกเลิก) สอนภาษาจีน 100%
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ 100%
โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100 %
โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน 40%
โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ยกเลิก) โครงการประชุมครู 100% โครงการเรียนฟรี
เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต 100%
โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 100%
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 100 % โครงการ กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ 100% โครงการ
"กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย" 100 % โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งประเมินภาษีรายได้ 100 %
โครงค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน 100% โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดท่าพระ 100% โครงการปรับปรุงซอยวังเดิม
3 100% ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 80%
ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 100% ปรับปรุงโรงเรียนวัดนาคกลาง 100% โครงการค่าซ่อมแซมโรงเรียน 100%
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 50% รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพ ฯ ชีวิตมั่นคง 50%
ศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร 50% อบรมวิชาชีพเสริมรายได้ 100%
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน 50% ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 70% ครอบครัวรักการอ่าน 50% ส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา 70%
กิจกรรมการออกกำลังกาย 65% โครงการพาน้อง 7 ปีทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย 65.96 %
ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (ยกเลิก) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี 100% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 100%
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ไม่มี
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มี
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รายงาน

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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