ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กพัฒนาสังคม

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุม ชน ผูนําชุมชนและเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ชุมชน
(งบประมาณ 7,007,600 บาท)

าน

รอยละของสํานักงานเขตมีชุมชน
ตนแบบที่บูรณาการทํางานรวมกับ
ทุกภาคสวนในการดําเนินการโครง
การ/กิจกรรม ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการน้ํ า

ระดับความ
สําเร็จ

(สํานักพัฒนาสังคม)

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ใน
ผลผลิต (Output) 75.00 (รอยละ)
ทะเบียนราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้
ยังชีพ

(รอยละ)

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

-

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักพัฒนาสังคม)

(1) โครงการสรางหลักประกันดานราย
ไดแกผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของการจัดสวัสดิการดานที่
อยูอาศัยใหแกผูสูงอายุและผูดอย
โอกาสที่ตองการความชวยเหลือ

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสงเสริมองคความรู
กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยูอาศัย
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 359,600 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(สํานักพัฒนาสังคม)

าน

(2)โครงการศก
ึ ษาสภาพปัญหาสถานการณ
และความตองการที่อยูอาศัยของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครเพื่อจัดทําแผนพัฒนาที่
อยูอาศัยสําหรับประชาชนในกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 7,000,000 บาท)

มิติที่ 1

(สํานักพัฒนาสังคม)

ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)

ท

รอยละของผูสูงอายุที่ผานการฝึก
อบรมมีงานทําเพิ่มข้ น
ึ

กร
ุงเ

มิติที่ 1

พ

ม

ห

(3) โครงการสถานสงเคราะหคนชราบาน
บางแค 2
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจด
ทะเบียนภูมิปัญญาและไดทํางาน
ถายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ
ความรูความสามารถสูสังคม ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(4) โครงการศูนยบริการผูสูงอายุดินแดง
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการดําเนินการบานอิ่มใจ
(งบประมาณ 6,446,000 บาท)

(1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 383,000 บาท)

-

(สํานักพัฒนาสังคม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมี
พัฒนาการสมวัย
(สํานักพัฒนาสังคม)

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐาน
ขอมูลของแรงงานนอกระบบ
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของแรงงานนอกระบบกลุม
เป าหมายรับทราบสวัสดิการและ
แหลงเงินทุน

(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของแรงงานนอกระบบ/ผูมี
รายไดนอยไดรับความรูเรื่องการ
บริหารการเงิน มีการวางแผนทาง
การเงิน

ผูรับผิดชอบ

คร

-

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)

10.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย เรียนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 6,176,300 บาท)

ห

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย
เรียนผานเกณฑมาตรฐาน ของ
กรุงเทพมหานครระดับดีข้ น
ึ ไป

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ม

มิติที่ 1

(สํานักพัฒนาสังคม)

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

พ

มิติที่ 1

รอยละของผูที่ไดรับการถายทอด
ภูมิปัญญาของผูสูงอายุสามารถ
นํ าความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิต
ประจําวัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลผลิต (Output)

5.00 (รอยละ)

-

(ระดับ)

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแรงงานนอก ระบบ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการประชาสัมพันธใหแรงงานนอก ระบบและประชาชนทว
ั ่ ไปไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหลง
เงินทุน ในการประกอบอาชีพ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มัน
่ คง
(งบประมาณ 2,268,900 บาท)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร มีการจัดทําแผนพัฒนาชุม
ชน

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพใหตรง ตามความตองการของตลาดแรงงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

รอยละของจํานวนผูเขาการอบรม
ประเมินผลหลักสูตรที่เปิ ดสอน มี
ความเหมาะสมและตรงตามความ
ตองการของตลาดงานในระดับดีข้ น
ึ
ไป

-

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
(งบประมาณ 132,200 บาท)

ห

(สํานักพัฒนาสังคม)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของสํานักงานเขตที่
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
นํ าโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนที่
จัดทําโดยชุมชนบรรจุไวในแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานักงาน
เขต
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของผูประกอบการผลิตภัณฑ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ชุมชนที่ผานการฝึกอบรมและ
สามารถนําความรูไปใชในการประ
กอบธุรกิจ

ผูรับผิดชอบ

คร

รอยละหลักสูตรที่เปิ ดสอน ตรงตาม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ความตองการของตลาดงาน

โครงการ/กิจกรรม

ม

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

-

(รอยละ)

-

(รอยละ)

-

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(งบประมาณ 499,600 บาท)

-

(สํานักพัฒนาสังคม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

รอยละของผลิตภัณฑชุมชนของ
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการสงเสริม
และพัฒนาใหมีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความเป็ นสินคาเชิงนวัตกรรม
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละของยอดจําหนายผลิตภัณฑ
ชุมชนเพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคัดสรรผลิตภัณฑกรุงเทพ
มหานคร (Bangkok Brand) 2020
(งบประมาณ 12,000,000 บาท)

-

(1) โครงการมหกรรมผลิตภัณฑกรุงเทพ
มหานคร (Bangkok Brand) 2020
(งบประมาณ 11,000,000 บาท)

-

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

มิติที่ 1

80.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักพัฒนาสังคม)

ผลลัพธ
(Outcome)

พ

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผาน
การฝึกอบรม และสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติได

(รอยละ)

รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑดาน
ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
การเกษตรที่ไดรับมาตรฐาน
ปลอดภัยไดรับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ หรือหนวยงานภายนอกอ่ น
ื 
ๆ

(3) โครงการจัดทําระบบขอมูลผลิตภัณฑ
ชุมชนและขอมูลการจําหนายผลิตภัณฑชุม
ชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการสงเสริมความรูเทคโนโลยีดาน การเกษตร
(งบประมาณ 514,600 บาท)
(2) โครงการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 128,000 บาท)

ท

มิติที่ 1

ม

ห

(2) โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 6,000,000 บาท)

(รอยละ)

(3) โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม
(งบประมาณ 80,000 บาท)

(1) โครงการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานการเกษตรใหไดมาตรฐานปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(สํานักพัฒนาสังคม)

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสเพื่อให
ผลผลิต (Output)
บริการประชาชนและ/หรือเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน

5.00 (ระบบ)

(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(ระบบ)

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ ผลผลิต (Output) 75.00 (รอยละ)
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม

(1) โครงการการพัฒนาศักยภาพดาน
การเกษตรของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 994,400 บาท)

-

(1) กิจกรรมพัฒนาระบบเรียกดูขอมูลสถิติ ของสํานักพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการบูรณาการความรวมมือจัดการ ศึกษาวิชาชีพใหกับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

กร
ุงเ

(สํานักพัฒนาสังคม)

-

าน

จํานวนสินคาเกษตรที่สามารถพัฒนา ผลผลิต (Output) 35.00 (รอยละ)
ใหมีมูลคาเพิ่มข้ น
ึ

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการ Bangkok Green Market
ตลาดสุขใจ
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑดาน
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การเกษตรที่ไดรับมาตรฐาน
ปลอดภัยไดรับการรับรองมาตรฐาน
ปลอดภัยจากกรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรม

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดอ่ น
ื ๆ

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห
และคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
(งบประมาณ 3,352,400 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(สํานักพัฒนาสังคม)

าน

(2) โครงการจัดสวัสดิการสตรี ครอบครัว
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 4,377,800 บาท)
(3) โครงการจัดสวัสดิการผูสูงอายุและคน
พิการ
(งบประมาณ 3,939,600 บาท)

ท

พ

ม

ห

(4) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ
งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 1,418,800 บาท)
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานดานคนพิการในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตาม พ.ร.บ. สงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550
(งบประมาณ 109,400 บาท)

กร
ุงเ

(6) โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
เพื่อใหความรูดานกองทุนสวัสดิการชุมชน
(งบประมาณ 660,500 บาท)
(7) โครงการพัฒนาศักยภาพการใช
เทคโนโลยีในการส่ อ
ื สารของผูสูงอายุ
กรุงเทพมหานคร (Old is Young)
(งบประมาณ 234,000 บาท)
(8) ปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
(งบประมาณ 7,932,000 บาท)
(9) ปรับปรุงโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (มวน บํารุงศิลป )
(งบประมาณ 6,745,000 บาท)

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

มิติที่ 3

มิติที่ 3
มิติที่ 4

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(สํานักพัฒนาสังคม)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(สํานักพัฒนาสังคม)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
(สํานักพัฒนาสังคม)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินและ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

ห

คะแนนของความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภา พรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ม

มิติที่ 2

(สํานักพัฒนาสังคม)

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

พ

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

ระดับความ
สําเร็จ

(รอยละ)

(1) โครงการการจัดการความรู (KM) ดาน พัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ Bangkok Brand สู Online Market Place
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักพัฒนาสังคม
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-
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มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)

-

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

-

ห

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

ผูรับผิดชอบ

(1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 34 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

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

9/9

ขอมูล ณ วันท่ี 8-08-2020

