ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางขุนเทียน

ระดับความ
สําเร็จ
ผลผลิต (Output)

(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

พื้นที่ปาชายเลนที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 40.00 (จํานวนไร
)

(จํานวนไร)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอ
วัน)

มิติที่ 1

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 15.00 (้รอยละ)
แหลงกําเนิด - รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

มิติที่ 1

(1) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการการจัดเก็บภาษีคางชําระ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(้รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนชนิดกีฬาที่จัดการแขงขัน
ระหวางชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
จํานวนกิจกรรมสงเสริมการทอง
เที่ยวในพ้ น
ื ที่เขตบางขุนเทียน

1.00 (จํานวน
ชนิดกีฬา)

(2) กิจกรรมอนุรักษ ฟื้ นฟู และเพิ่มพ้ น
ื ที่
ป าชายเลน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการคัดแยกขยะตามประเภท เพื่อใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(3) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(1) กิจกรรมการรายงานผลการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมนัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญ ขยะวัสดุรีไซเคิล และขยะอันต
ราย
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจการสํารวจและรายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่ สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของเมืองตอ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

(1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 432,600 บาท)
(1) โครงการเฝ าระวังและตรวจตราพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขตบางขุนเทียน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการปรับแกไขสภาพแวดลอม
พื้นที่เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขตบางขุนเทียน
(งบประมาณ 0 บาท)

(จํานวนชนิดกีฬา (1) กิจกรรมการแขงขันกีฬาระหวางชุมชน )
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 4.00 (จํานวนกิจ (จํานวนกิจกรรม) (1) คาใชจายโครงการศูนยประสานงาน
กรรม)
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(2) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญและ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

กร
ุงเ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output)

(1) โครงการกอสรางสะพานทางเดินเลียบ เสนทางศึกษาและชมธรรมชาติปาชายเลน
ชายทะเลกรุงเทพ
(งบประมาณ 9,372,400 บาท)

(2) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 292,500 บาท)

์ างการเรียนในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

(ฝ ายเทศกิจ)

-

(2) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(รอยละ)

(รอยละ)

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดความลอ
แหลมการเกิดอาชญากรรม

-

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 91,000 บาท)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

(3) ขุดลอกคลองยางควาย (กลางทุง)
(งบประมาณ 2,768,000 บาท)

(1) โครงการปองกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ขุดลอกคลองรางไผ
(งบประมาณ 1,308,000 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) ขุดลอกคลองรางแค
(งบประมาณ 2,443,000 บาท)

าน

มิติที่ 1

(จํานวนคลอง)

ห

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

เป าหมาย
3.00 (จํานวน
คลอง)

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนคลองที่ไดรับการขุดลอก

ท

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(3) คาใชจายโครงการลองเรือกินปู ดูวิถี
ชาวทะเลบางขุนเทียน
(งบประมาณ 700,000 บาท)

(4) คาใชจายในการจัดงานอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทยรามัญ-บางกระดี่
(งบประมาณ 300,000 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 11,184,000 บาท)
(3) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 38,200 บาท)
(4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 223,600 บาท)

คร

(5) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 9,356,400 บาท)
(6) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 23,300 บาท)
(7) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 5,474,400 บาท)
(8) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(9) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 100,000 บาท)
(10) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 30,000 บาท)

าน

(11) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 262,000 บาท)
(12) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 1,075,100 บาท)
(13) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(14) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(15) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

ห

(16) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,345,200 บาท)
(17) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 117,900 บาท)
(18) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 36,000 บาท)

ม

(19) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 70,000 บาท)
(20) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 142,100 บาท)
(21) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

พ

(22) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตบางขุน
เทียน
(งบประมาณ 5,705,000 บาท)
(23) ปรับปรุงซอยแสมดํา 17 จากหมูบาน
ชัยพฤกษ ถึงคลองบางขนุน
(งบประมาณ 25,600,000 บาท)

(25) ปรับปรุงซอยอนามัยงามเจริญ 31
จากหมูบานสินทวี ทาขาม 4 ถึงซอย
อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2-5
(งบประมาณ 28,323,000 บาท)
(26) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกก
(งบประมาณ 3,541,000 บาท)
(27) ปรับปรุงโรงเรียนราชมนตรี (ปลื้มเชื่อมนุกูล)
(งบประมาณ 8,673,000 บาท)
(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดกําแพง
(งบประมาณ 8,478,000 บาท)

กร
ุงเ

(29) ปรับปรุงโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา
(งบประมาณ 6,596,000 บาท)

ท

(24) ปรับปรุงซอยบางกระดี่ 34 จากคลอง
มวงถึงสุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 12,262,000 บาท)

(30) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหัวกระบือ
(งบประมาณ 5,927,000 บาท)
(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางกระดี่
(งบประมาณ 1,046,000 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดแสมดํา
(งบประมาณ 1,245,000 บาท)

(33) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาบํารุง
(งบประมาณ 1,586,000 บาท)

(34) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(35) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 4,320,000 บาท)

(36) คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(37) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

(38) คาใชจายโครงการครอบครัวรักการอา
น
(งบประมาณ 240,000 บาท)
(39) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 940,600 บาท)

(40) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,825,700 บาท)

(41) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 1,107,000 บาท)
(42) คาใชจายโครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 147,400 บาท)
(43) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(44) คาใชจายในการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพมหานคร ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(45) โครงการถนนอากาศสะอาดของเขต
บางขุนเทียน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

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

มิติที่ 2

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จายงบประมาณในภาพรวม

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

(ฝ ายการคลัง)

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การเงินและรายงานสรุปยอดทรัพยสิ
น (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ
เรื่องที่ไดรับแจงจากจากประชาชน/
ขึ้นไป)
ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 4

มิติที่ 4

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output)
การ
(ฝ ายปกครอง)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการติดตามและเรงรัดการเบิก จายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการงาน
และการใชจายงบประมาณ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output)
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

(ระดับ)

-

(1) โครงการการสานสัมพันธบานโรงเรียน (งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา
คลองเฉลิมชัยพัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการของสํานักงานเขตบางขุนเทียน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
สํานักงานเขตบางขุนเทียน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ระดับ)

(1) โครงการการปองกันความเสี่ยงดาน
สุขภาพของบุคลากรสํานักงานเขตบางขุน
เทียน
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

(1) กิจกรรมติดตามและเรงรัดการสง
ขอมูลในการปรับปรุงรายไดคางรับและคา
ใชจายคางจาย เพื่อประกอบการจัดทํางบ
การเงิน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละข้ น
ึ ไป) (1) กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมติดตามและเรงรัดการสง
ขอมูลเพื่อจัดทํารายงานทรัพยสิน (ไมใช
งบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

(คะแนน)

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

คร

ระดับความ
สําเร็จ

-

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
การเงินและรายงานสรุปยอดทรัพยสิ
น (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

-

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1
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