ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตธนบุรี

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5 : (5.1) รอยละของ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ชุมชนที่มีกิจกรรมการปองกันโรคไข
เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต
)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5 : (5.2) จํานวนผูปวย
ดวยโรคไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่ ลดลง
จากฐานปี ๒๕๖๒

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 6 : รอยละความสําเร็จใน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ของ
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 10 : (10.1) รอยละความ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สําเร็จของการแจงประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 10: (10.2) รอยละของ
การบังคับภาษี

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 7 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการ
ตัวชว
ี้ ัดที่ 9 : ผลสัมฤทธิท
เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนด

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับ
การลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรม

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(1) สํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สรางในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 8 : (8.2) จํานวนครัง้ ใน
ผลผลิต (Output)
การถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญา
จากปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุที่
เพิ่มข้ น
ึ ใหม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

3.00 (ครัง้ /ปี )

(2) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)

-

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,536,000 บาท)

-

(รอยละ)

(2) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 159,600 บาท)

(1) กิจกรรรมการดําเนินการตามแผนเฝ า ระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขต
ธนบุรี
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
/อาสาจราจร
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ตัวชว
ี้ ัดที่ 8 : (8.1) จํานวน
ผลผลิต (Output) 3.00 (ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่นหรือผู
/ปี )
สูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

-

(1) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(1) กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

-

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ 1

-

-

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(1) กรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 86,000 บาท)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 : (2.2) รอยละปริมาณ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๐(๙๙๓ ตันตอปี)

-

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 : (2.1) รอยละของ
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐

(ฝ ายรายได)

(3) กิจกรรมรณรงคไมทงิ้ ขยะลงในคูคลอง
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

ตัวชว
ี้ ัดที่ 1 : ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
มหานคร

(2) งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทอง
คลอง)คลองแยกคลองบางนํ้ าชนถึงถนนรัช
ดาภิเษก
(งบประมาณ 9,642,000 บาท)

ห

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

ม

(ฝ ายโยธา)

โครงการ/กิจกรรม
(1) งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทอง
คลอง) คลองโกบอ 2 จากคลองดานถึง
ซอยรัชดาภิเษก 1
(งบประมาณ 1,278,900 บาท)

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4 : รอยละของจํานวน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
คลองที่ถูกฟ้ ื นฟู ปรับปรุง และคืน
สภาพเพื่อเป็ นแกมลิงธรรมชาติและ
มีระบบระบายน้ํ าที่ดีข้ น
ึ

ท

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(ภูมิปัญญา/ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) กิจกรรมถายทอดและอนุรักษ
ภูมิปัญญาผูสูงวัย เขตธนบุรี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(โครงการงานประจํา) รอยละของ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการที่เป็ นงานประจําของหนวย
งานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,731,600 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,374,700 บาท)
(3) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(งบประมาณ 331,500 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(5) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 39,400 บาท)
(6) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,800 บาท)
(7) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,690,000 บาท)
(8) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,105,800 บาท)

าน

(9) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(10) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(11) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600 บาท)
(12) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(13) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

ห

(14) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(15) คาใชจายในการสงเสริมการออกกําลัง
กายแอโรบิค
(งบประมาณ 225,000 บาท)
(16) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000 บาท)

ม

(17) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 123,900 บาท)
(18) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 88,100 บาท)

พ

(19) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(20) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

(22) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,503,200 บาท)
(23) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

กร
ุงเ

(24) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 194,700 บาท)

ท

(21) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 32,900 บาท)

(25) โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(26) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(27) ปรับปรุงขอบบอพักพรอมฝาบอพัก
ซอยสมเด็จพระเจาตากสิน 8
(งบประมาณ 732,500 บาท)
(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุคคโล
(งบประมาณ 690,000 บาท)

(29) กอสรางอาคารอเนกประสงค 3 ชัน
้ 
โรงเรียนวัดบางสะแกนอก
(งบประมาณ 4,102,900 บาท)
(30) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ
(งบประมาณ 570,000 บาท)
(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโพธินิมิตร
(งบประมาณ 435,000 บาท)

(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญศรีสุพรรณ
(งบประมาณ 530,000 บาท)
(33) คาใชจายโครงการกรุงเทพมหานคร
เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 400,000 บาท)
(34) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 104,400 บาท)

(35) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
(36) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(37) กอสรางศูนยบริการสาธารณสุข 27
จันทร ฉิมไพบูลย
(งบประมาณ 52,500,000 บาท)

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

(ฝ ายการคลัง)

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จ
ของการจัดทํางบการเงินและรายงาน
สรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) 2.2.2 คะแนนของความ
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
) งบประมาณ พ.ศ.2562
(ฝ ายการคลัง)

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.1 รอยละ
ความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ที่ดีที่สุด (Best Service)

ผลการดําเนิ น
งาน

7.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายจายประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติที่ 2 ตัวชี้
วัดที่ 2.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.50 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมติดตามเรงรัดการบันทึกบัญชี และการจัดทํางบการเงินไดครบถวน ถูก
ตองภายในกําหนด (มิติที่ 2 ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.
1)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.50 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมติดตามเรงรัดการจัด
ทํารายงานรายไตรมาสและงบทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ไดถูกตอง
และทันเวลา (มิติที่ 2 ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.2)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับการแจง จากประชาชน/ผูรับบริการ (มิติที่ 3.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (คะแนน)

(คะแนน)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) โครงการ Best Service ของสํานักงาน เขตธนบุรี (มิติที่ 3.2) รอยยม
ิ้ จากใจคลอง
นํ้ าใสสมเด็จเจาพระยา “Community
Care Canal Somdet CHAOphraya
(CCCC)”
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมสํารวจระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ (มิติที่ 3.3)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 6.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 4.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(คะแนน)

(1) แผนการดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม ในการ
ทํางานของหนวยงาน (มิติ 4.2.1)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

(มิติที่ 4) ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละ
ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มูล
(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ใน
การทํางานของหนวยงาน (ก
ารพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน
(Quality of Work Life)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

4.00 (คะแนน)

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

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คร

มิติที่ 3

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จ
ของการจัดทํางบการเงินและรายงาน
สรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) 2.2.1 การจัดทํางบการ
เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 :

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

-

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1 รอยละ
ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

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