ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตลาดพราว

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการออกแบบรายการประกอบ
ละ)
แบบและใบประมาณราคาสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ละ)
ที่มก
ี ารอนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
การออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

-

าน

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ
รายการประกอบแบบและใบ
ประมาณราคาสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ

ระดับความ
สําเร็จ

(2) การสงเสริมและสนับสนุนการออกบาน
เลขที่ ลงสูการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) แผนปองกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวม ละ)
พื้นที่เขตลาดพราว ประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. 2562
(งบประมาณ 408,319 บาท)
(2) กิจกรรมขุดลอกคูคลอง เปิ ดทาง
นํ้ าไหล
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) ปรับปรุงซอยเสวกอิ่มสุข จากคลอง
วัดลาดปลาเคาถึงสุดระยะที่กําหนด
(งบประมาณ 2,028,990 บาท)

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

พ

(4) ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก
4 ชวงปลาย
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 78 จาก
ถนนโชคชัย 4 ถึงสุดซอย
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(6) ปรับปรุงซอยลาดพราววังหิน 39
(งบประมาณ 2,239,024 บาท)

(7) ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 48 จากถนน
นาคนิวาสถึงสุดระยะที่กําหนด
(งบประมาณ 8,176,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายโยธา)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(8) กิจกรรมซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 1,769,767 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย
ละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย
ละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ละ)
(งบประมาณ 71,600 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

การจัดเก็บภาษี 3 ประเภท -รอยละ
ของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี
3 ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด รอย
ละ 95 -รอยละของยอดรวมการ
จัเก็บภาษีคางชําระ 3 ประเภท คา
เป าหมาย รอยละ 25

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย
95.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) กิจกรรมเรงรัดจัดเก็บภาษี 3 ประเภท ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายรายได)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่
กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย
100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี
ละ)
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 3,490,800 บาท)

-

(2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 36,000 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)

าน

(4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)
(5) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 107,500 บาท)

(7) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)
(8) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

ม

(9) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 20,000 บาท)

ห

(6) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 13,800 บาท)

พ

(10) คาใชจายโครงการจางยามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัย
ทรัพยสินใหแกโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 3,941,000 บาท)

ท

(11) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(งบประมาณ 50,000 บาท)

กร
ุงเ

(12) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 42,500 บาท)

(13) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(14) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 7,600 บาท)

(15) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,752,000 บาท)
(16) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,960,000 บาท)

(17) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 432,900 บาท)

(18) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,800 บาท)
(19) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 86,600 บาท)
(20) คาใชจายในการสเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 134,400 บาท)

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

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output)
-จัดทํางบการเงินแลวเสร็จภายใน
กําหนด คาเป าหมาย 2 เดือน
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 -จัด
ทํางบการเงินครบถวนถูกตอง คา
เป าหมาย ไมมีขอทักทวงจากกอง
บัญชี สนค.

เป าหมาย
2.00 (เดือน)

ผลการดําเนิ น
งาน

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการแก
ไข เฝ าระวัง และตรวจตรา คาเป า
หมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ผูรับผิดชอบ

(2) กิจกรรมการจัดทํางบเดือน
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) การจัดทํางบการเงินและการจัด
ทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2
561 ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (เดือน) (1) กิจกรรมเพื่อติดตามการเบิกจายเงินให เป็ นไปตามเป าหมายของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) แผนงานการเฝ าระวังตอการเกิด
ละ)
อาชญากรรมพ้ น
ื ที่เขตลาดพราว
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

-

(2) แผนงานการกวดขันผูทําการคาในจุด
กวดขันพิเศษ
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติท่ี

(3) โครงการเทศกิจอาสาชวยแกปัญหา
จราจรพานองขามถนน
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00 (รอยละ) 50.000 (รอยละ) (1) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
(งบประมาณ 54,400 บาท)
(2) ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

พ

(3) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 483,365 บาท)

-

ม

มิติที่ 1

(5) การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงอันตรายและจัด
ทําแผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อ
แกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(4) โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าสอง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
(งบประมาณ 1,947,172 บาท)

(4) สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา
(งบประมาณ 492,854 บาท)

ท

(5) สนับสนุนเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 443,575 บาท)

กร
ุงเ

(6) จางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
(งบประมาณ 509,090 บาท)
(7) ครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)

(8) การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,790,000 บาท)
(9) คาใชจายในการสงเสริมการวางแผน
ทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
อยางยงั ่ ยืน
(งบประมาณ 65,000 บาท)

มิติที่ 3

จํานวนรายของผูเสียภาษีปายราย
ใหม 100 ราย
(ฝ ายรายได)

ผลผลิต (Output) 100.00 (จํานวน
ราย)

229.000
(จํานวนราย)

(10) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 140,800 บาท)
(1) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการขยายฐาน
ภาษีปาย
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 12 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

-

-

4/5

ขอมูล ณ วันท่ี 20-09-2020

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

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

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