ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตภาษี เจริญ

มิติที่ 1

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหาร มีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด

(ครัง้ /ปี )

(ฐานขอมูล)

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

มิติที่ 1

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

ผูรับผิดชอบ
-

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 76,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 107,300 บาท)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(2) โครงการสงเสริมการคัดแยกและ
รวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอย
อิเล็กทรอนิกสที่แหลงกําเนิดอยางมีประ
สิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 900,000 บาท)

-

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 260,400 บาท)

มิติที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากร
รม

มิติที่ 1

การจัดกิจกรรมพัฒนาแหลงทอง
เที่ยวริมคลองบางหลวง

มิติที่ 1
มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

การสงเสริมสุขภาพของประชาชน

(รอยละ)

(1) โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
ป องกันการกออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการภาษีเจริญเชิญเที่ยวทองลอง คลองบางหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 689,900 บาท)

85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มัน
่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูเขารวมโครงการศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานครมีความรูเพิ่มข้ น
ึ
หรือถายทอดได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมตามโครงการคาใชจาย
โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(1) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 12.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการถายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
(งบประมาณ 147,400 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 3.00 (กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูเขารวมโครงการฝึก
อบรมวิชาชีพเสริมรายไดมีความรู
เพิ่มข้ น
ึ หรือถายทอดได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริหารศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

มิติที่ 1

จํานวนกิจกรรมในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กแ
 ละเยาวชนเขตภาษี
เจริญ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

าน

เป าหมาย

ห

ระดับความ
สําเร็จ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการรายงานการ
ผลผลิต (Output) 12.00 (ครัง้ /ปี )
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชน

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 26-01-2020

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) ปรับปรุงซอยราชมนตรี 10 จากถนน
ราชมนตรี ถึงสุดซอยสาธารณะ
(งบประมาณ 7,041,000 บาท)

-

(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(3) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(4) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(5) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 13,100 บาท)

คร

(6) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 99,900 บาท)
(7) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 26,600 บาท)
(8) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 4,503,600 บาท)
(9) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 34,600 บาท)
(10) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 467,900 บาท)
(11) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,143,100 บาท)
(12) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 145,000 บาท)

าน

(13) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 160,300 บาท)
(14) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(15) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(16) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 6,240,000 บาท)
(17) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,883,600 บาท)
(18) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 270,000 บาท)
(19) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 60,000 บาท)

ห

(20) โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค
3 ชัน
้  โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุ
ทิศ)
(งบประมาณ 17,821,000 บาท)
(21) ปรับปรุงโรงเรียนวัดนิมมานรดี
(งบประมาณ 1,391,000 บาท)
(22) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมะพราวเตีย
้
(งบประมาณ 834,000 บาท)
(23) ปรับปรุงโรงเรียนวัดอางแกว (จีบ
ปานขํา)
(งบประมาณ 1,517,000 บาท)

ม

(24) ปรับปรุงโรงเรียนวัดจันทรประดิ
ษฐาราม
(งบประมาณ 937,000 บาท)
(25) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูบางจาก
(พวงอุทิศ)
(งบประมาณ 762,000 บาท)
(26) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโคนอน
(งบประมาณ 779,000 บาท)
(27) ปรับปรุงโรงเรียนวัดตะลอม
(งบประมาณ 388,000 บาท)
(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
(งบประมาณ 892,000 บาท)

พ

(29) ปรับปรุงโรงเรียนวัดโตนด
(งบประมาณ 391,000 บาท)
(30) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกําแพง
(งบประมาณ 5,175,000 บาท)
(31) กิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 1,696,500 บาท)
(32) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตภาษีเจ
ริญ
(งบประมาณ 3,299,000 บาท)

(34) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 235,800 บาท)
(35) ขุดลอกลํากระโดงชุมชนแมนยํา 3
(งบประมาณ 359,800 บาท)
(36) ขุดลอกคลองลํากระโดง ซอยเพชร
เกษม 52
(งบประมาณ 246,300 บาท)

(38) ขุดลอกคลองเทพยนต
(งบประมาณ 275,200 บาท)

กร
ุงเ

(37) ขุดลอกคลองลํากระโดงศุภาลัย 2 แห
ง
(งบประมาณ 383,100 บาท)

ท

(33) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(39) ขุดลอกคลองแยกคลองเทพยนต
จากคลองบางจากถึงคลองบางเพลย
ี้ และ
จากคลองบางเพลีย
้ ถึงคลองเทพยนต
(งบประมาณ 331,400 บาท)
(40) ขุดลอกคลองลัดแยกคลองสามกรุง
ศรี
(งบประมาณ 432,200 บาท)
(41) ขุดลอกคลองลัดคลองตาแป น
(งบประมาณ 213,000 บาท)
(42) ขุดลอกคลองสวนหลวงใต
(งบประมาณ 318,900 บาท)
(43) ขุดลอกคลองวัดอางแกว
(งบประมาณ 498,300 บาท)
(44) ขุดลอกคลองสวนขอย
(งบประมาณ 296,100 บาท)

(45) ขุดลอกลํากระโดงในซอยยม
ิ้ ประยูร
(งบประมาณ 454,200 บาท)
(46) ขุดลอกคลองบางแวก - บางดวนเห
นือ
(งบประมาณ 445,700 บาท)
(47) ขุดลอกคลองขห
ี้ มูไหล
(งบประมาณ 458,500 บาท)

(48) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
บริเวณซอยบางแวก 7 จากวิทยาลัย
พณิชยการธนบุรี ถึงบานเลขที่ 279 และ
บานเลขที่ 99/31 และสะพานซอยแยกสา
ธารณะ
(งบประมาณ 2,429,000 บาท)

(49) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
บริเวณชุมชนวัดจันทรประดิษฐารามเขต 1
หมู 7 จํานวน 3 แหง ปรับปรุงจากคลอง
บางจาก ถึงบานเลขที่ 235
(งบประมาณ 1,514,000 บาท)

(50) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบ
ลํากระโดงสาธารณประโยชน จากซอย
เพชรเกษม 48 แยก 35 ถึงบานเลขที่ 108
(งบประมาณ 2,922,000 บาท)
(51) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 33/5 และ
ซอยเพชรเกษม 33/6
(งบประมาณ 2,894,000 บาท)
(52) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่ เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(53) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(54) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,690,000 บาท)
(55) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 72,000 บาท)
(56) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการบริการในฝายทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 2

มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 3

(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) การจัดทํางบการเงิน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คะแนนของความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562

(คะแนน)

(1) การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(คะแนน)

(1) การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา ชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output)
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

4.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 4

มิติที่ 4

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output)
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 27 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(2) การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) ความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

(1) โครงการเที่ยวทองลองคลองภาษีเจริญ สวย สะอาด ดวยศาสตรพระราชา
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการน้ํ ามันเกายังมีคา ลดปัญหาสิ่ง
แวดลอม (โครงการรักษารอบ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) การพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 2

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

ท
กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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