ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตพญาไท

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนและขุดลอกคู คลอง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 90,000 บาท)

-

(ฐานขอมูล)

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บรายได
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันต
ราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายโยธา)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 100.00 (ฐานขอ
มูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 1. ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี 2. รอยละของการ
บังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอ
วัน) - รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 ( 993
ตันปี
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อกลับนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 16,800 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเฝ าระวัง ตรวจตรา และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการจอด
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่
รถจักรยานยนตบนทางเทา 5.1
จํานวนครัง้ ในการตงั ้ จุดกวดขัน/วัน
5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู
ใชทางเทา

(รอยละ)

(1) กิจกรรมกวดขันรถจอดและวิ่งบนทาง เทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมรับลงทะเบียนสวัสดิการเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายเทศกิจ)

ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
เบีย
้ ยังชีพผูสุงอายุ - จํานวนชอง
ทางการประชาสัมพันธฯ - รอยละ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่มารับ
บริการดานสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูง
อายุ

80.00 (รอยละ)

-

-

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ห

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง (ผลลัพธ)

ท

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 550,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 15,100 บาท)
(3) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 33,500 บาท)

คร

(4) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,400 บาท)
(5) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 252,000 บาท)
(6) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(7) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 85,800 บาท)
(8) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 768,000 บาท)

าน

(9) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(10) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(11) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 739,000 บาท)
(12) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 20,200 บาท)

ห

(13) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 27,900 บาท)
(14) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)

ม

(15) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)
(16) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดไผตัน
(งบประมาณ 3,898,300 บาท)
(17) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

พ

(18) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตพญาไท
(งบประมาณ 6,472,000 บาท)
(19) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(21) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(22) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

กร
ุงเ

(23) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพฯชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

ท

(20) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,220,000 บาท)

(24) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 280,000 บาท)
(25) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,089,800 บาท)

(26) คาใชจายโครงการแอโรบิคเพื่อสง
เสริมสุขภาพ
(งบประมาณ 743,800 บาท)

(27) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(28) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600 บาท)

(29) คาใชจายในการเสริมสรางพลานามัย
ใหกับผูปฏิบัติงานบนสํานักงานเขตและ
เครือขายประชาชนเขตพญาไทโดยการ
ออกกําลังกาย
(งบประมาณ 4,046,000 บาท)
(30) โครงการปรับปรุงพ้ น
ื ลูวิ่งและติดตงั ้
ไฟฟ าสองสวางรอบสนามฟุตบอล กองพัน
ทหารมาที่ 1 กรมทหารมาที่ 1 รักษาพระ
องค
(งบประมาณ 7,029,000 บาท)

(31) โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(32) สนับสนุนการจัดทําและทบทวนแผน
พัฒนาชุมชนของชุมชนในแตละสํานักงาน
เขต
(งบประมาณ 34,760 บาท)
(33) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
(งบประมาณ 203,000 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 2

มิติที่ 2
มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ถายทอดภูมิปัญญาของผูสูงอายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
รอยละของผูเขารับการฝึกอบรม
วิชาชีพเป็ นไปตามแผนที่กําหนด

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

2.1 รอยละของความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

บัญชึงบการเงิน
(ฝ ายการคลัง)

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการ
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

4.1 รอยละของความสําเร็จของการ
พัฒนาขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ
-

ผลผลิต (Output) 2.00 (โครงการ
/กิจกรรม)

(โครงการ/กิจกร (1) โครงการปรับปรุงซอยอารีย 5 (ฝั ่ งใต) รม)
(งบประมาณ 4,422,000 บาท)

ผลผลิต (Output)

1.00 (จํานวน
(ครัง้ ))

(จํานวน (ครัง้ )) (1) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output)

5.00 (จํานวน
(ครัง้ ))

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมติดตามการเบิกจายงบ
ประมาณประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินและบัญชี ทรัพยสิน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 60,400 บาท)

(2) โครงการปรับปรุงซอยอินทามระ 25
(งบประมาณ 11,026,100 บาท)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการอบรมวิชาชีพสงเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

(จํานวน (ครัง้ )) (1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

-

-

-

(1) กิจกรรมศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (ฺBest
Services)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสํานักงานเขต
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

คร

(รอยละ)

าน

จํานวนโครงการที่ปรับปรุงซอย ที่
ดําเนินการแลวเสร็จ (ผลผลิต)

ผลการดําเนิ น
งาน

เป าหมาย

ห

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

-

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

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังและยา
เสพติดไดรับการพัฒนาศักยภาพ

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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