ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตจตุจักร

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

มิติที่ 1

1.00 (ครัง้ /ปี )

(ฝ ายปกครอง)

10.รอยละของการลงจุดแสดง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคารและตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน (ผล
ผลิต)
(ฝ ายทะเบียน)

9.1 - รอยละความสําเร็จในการเตรี
ยมการแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผล
ลัพธ)
(ฝ ายโยธา)

9.2 - จํานวนคูคลอง/ทอระบายน้ํ าที่
ไดรับการขุดลอกและเปิ ดทางน้ํ าไหล
ตามแผนของสํานักงานเขตหรือได
รับการรองขอใหแกไข

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (แผน)

(ฝ ายโยธา)

1.ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการจัดสถานที่เป็ นเขตปลอด
บุหรี่ตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสูบ

-

(ครัง้ /ปี )

(1) กิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ น
ื ที่เขตจตุจักร
(งบประมาณ 66,780 บาท)

-

100.000 (รอย (1) การลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มี ละ)
การออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
ละ)
รับผด
ิ ชอบของสํานักงานเขตจตุจักร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (แผน)

-

(ฐานขอมูล)

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการพ้ น
ื ที่เขตจตุ
จักร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในโครงการกรุงเทพมหานคร เขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 51,150 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

4.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ) 97.850 (รอยละ) (1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมือง
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
อาหารปลอดภัย
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
(งบประมาณ 126,000 บาท)
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

7.2. รอยละของการบังคับภาษี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรายได)

8.1 จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output) 24.00 (ครัง้ /ปี )
รณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บมูล
ฝอย เพื่อแกไขปัญหา การลักลอบ
ทิง้ มูลฝอยที่วาง ริมทาง (ผลผลิต)

มิติที่ 1

(รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

มิติที่ 1

(1) กิจกรรมเรงรัดติดตามภาษีคางชําระ
(งบประมาณ 0 บาท)

24.000 (ครัง้ /ปี )

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ) 20.000 (รอยละ)
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(2,419.97
ตันตอวัน)

5.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 535,800 บาท)

-

(2) กิจกรรมการใชประโยชนจากขยะรีไซ
เคิล
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) คาใชจายโครงการสงเสริมการแปร
รุูปมูลฝอยอินทรีเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

-

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ) 15.000 (รอยละ) (1) กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
แหลงกําเนิด
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
(งบประมาณ 0 บาท)
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2
560(993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

-

100.000 (รอย (1) โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเกี่ยว ละ)
กับก
 ารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่เขตจตุจักร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 54,420 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมสํารวจและรายงานพ้ น
ื ที่สี
ละ)
เขียวเพื่อสภาพแวดลอมของเมืองที่ดีตอ
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.00 (รอยละ) 75.400 (รอยละ) (1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิโ์ รงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 226,800 บาท)

-

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

าน

มิติที่ 1

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ผลผลิต (Output)
ระวังภัยและยาเสพติดมีการดําเนิน
งานดานการปองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ น
ื ที่

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ห

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด ไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ

กร
ุงเ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

8.2 รอยละของจุดลักลอบทงิ้
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ) 20.000 (รอยละ) (1) กิจกรรมรณรงคการไมทงิ้ มูลฝอยที่วาง มูลฝอยที่วางริมทางไดรับการจัดการ
ริมทาง
แกไข (ผลลัพธ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชา
6.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหน
ด(ผลลัพธ)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายการศึกษา)

3.พ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

จํานวนภูมิปัญญาผูสูงอายุที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมวัน
สําคัญ วัฒนธรรม และประเพณี

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output)

1.00 (คน)

1.000 (คน)

ผลผลิต (Output)

5.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

ผลผลิต (Output)

1.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(1) โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรมและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) คาใชจายโครงการศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญและ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 24-11-2020

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

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
ละ)
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(2) กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 240,000 บาท)
(3) คาใชจ่ายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,030,000 บาท)
(4) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

คร

(5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(6) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,543,700 บาท)
(7) คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(8) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพื่มพื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 2,100,000 บาท)
(9) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 128,300 บาท)

าน

(10) คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 4,136,400 บาท)
(11) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,433,700 บาท)
(12) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,881,200 บาท)
(13) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 490,400 บาท)
(14) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)

ห

(15) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(16) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 85,100 บาท)
(17) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 88,500 บาท)

ม

(18) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 63,900 บาท)
(19) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 27,400 บาท)

พ

(20) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 15,700 บาท)
(21) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,700 บาท)
(22) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

(24) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,608,000 บาท)
(25) คาใชจายโครงการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 360,000 บาท)
(26) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 97,700 บาท)

กร
ุงเ

(27) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 20,000 บาท)

ท

(23) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 430,300 บาท)

(28) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(29) เสริมสรางศักยภาพความเข็มแข็ง
ของชุมชน
(งบประมาณ 2,161,000 บาท)
(30) สงเสริมการเกษตรชุมชน
(งบประมาณ 94,800 บาท)

(31) สวนสาธารณะวิภาวดี 18 แยก 3
(งบประมาณ 5,851,000 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม
(งบประมาณ 4,744,000 บาท)

(33) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี
(งบประมาณ 1,434,000 บาท)
(34) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร
(งบประมาณ 1,256,000 บาท)

(35) ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทรสม
โภช
(งบประมาณ 2,691,000 บาท)

(36) ปรับปรุงโ รงเรียนมธ
ั ยมประชานิเวศน
(งบประมาณ 2,533,000 บาท)

(37) ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน(ประ
ถม)
(งบประมาณ 999,000 บาท)
(38) ปรับปรุงโรงเรียนบานลาดพราว
(งบประมาณ 823,000 บาท)
(39) ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก
11, แยก 11-2 และแยก 11-4
(งบประมาณ 28,052,000 บาท)

(40) ปรับปรุงซอยแยกซอยพหลโยธิน 34
แยก 11-10 (ทองดี)
(งบประมาณ 11,666,000 บาท)
(41) กิจกรรมตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
(งบประมาณ 0 บาท)
(42) กิจกรรมการจัดเก็บใบสําคัญการขอ
เลขหมายประจําบานลงฐานขอมูลการ
ทะเบียนราษฎร
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

(ฝ ายการคลัง)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

(รอยละ)

(รอยะละ)

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output)
การ
(ฝ ายปกครอง)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินและ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

ผลผลิต (Output) 10.00 (กิจกรรม) 10.000 (กิจกร (1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด(รักษารอบ) รม)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด(Best
Service)ประจําปี งบประมาณ 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
งานดานการเงิน งบประมาณ และพัสดุ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 80.080 (รอยละ) (1) กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบ
ประมาณและการกอหนี้ผูกพัน
(งบประมาณ 0 บาท)

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 3.00 (รอยะละ)
และรายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 5.00 (ขัน
้ ตอน)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output)
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
ประจําปี งบประมาณ 2563

4.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

100.000 (รอย (1) รองทุกข1555
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

4.568 (รอยละ) (1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

5.000 (ขัน
้ ตอน) (1) กิจกรรมสํารวจและลงฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 29 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(1) กิจกรรมรอยละระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักงานเขตจตุจักร
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของบุคลากรมีความรูเพิ่มข้ น
ึ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 2

-

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

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

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