ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางซ่ อ
ื

มิติที่ 1

14.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (ผล
ลัพธ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลการดําเนิ น
งาน
(กิจกรรม)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 79,000 บาท)

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

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ที่ขอนุญาตกอสรางอาคารและตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการการเตรียมการแกไขปัญหา
นํ้ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ ของสํานักงาน
เขตบางซ่ อ
ื
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายทะเบียน)

9. - รอยละความสําเร็จในการเตรี
ยมการแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่
รับผิดชอบของสํานักงานเขต (ผล
ลัพธ) - จํานวนคูคลอง/ทอระบาย
นํ้ าที่ไดรับการขุดลอกและเปิ ดทาง
นํ้ าไหลตามแผนของสํานักงานเขต
หรือไดรับการรองขอใหแกไข (ผล
ผลิต)
(ฝ ายโยธา)

11. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ผลลัพธ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

17. ความสําเร็จของการจัดเก็บราย
ได - รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี(ผลลัพธ) - รอยละของ
การบังคับภาษี (ผลผลิต)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บภาษี 4 ประเภท
(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษี
บํารุงทองที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
)
(งบประมาณ 0 บาท)

24.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(1) โครงการรณรงคประชาสัมพันธการจัด เก็บมูลฝอยที่วางริมทาง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรายได)

8.- จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
รณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บมูล
ฝอย เพื่อแกไขปัญหา การลักลอบ
ทิง้ มูลฝอยที่วางริมทาง (ผลผลิต) รอยละของจุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยที่
วางริมทางไดรับการจัดการแกไข
(ผลลัพธ)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

12. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด

ผลลัพธ
(Outcome)

(2) กิจกรรมการตรวจสอบจุดลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางที่ไดรับการแกไข
(งบประมาณ 0 บาท)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 109,100 บาท)

15.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ  (ผลผลิต)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชา
16.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ผลลัพธ)
(ฝ ายการศึกษา)

13. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม (ผลลัพธ)

าน

เป าหมาย

ห

ระดับความ
สําเร็จ

(1) โครงการคัดแยกขยะแยกประเภทเพื่อ ใชประโยชน (ขยะอินทรีย)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) การรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากแหลง
กําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(3) คาใชจายในการแปรรูปขยะเศษอาหาร
เพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(1) การสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ
แวดลอมที่ดีของกรุงเทพมหานครที่เพิ่ม
ขึ้น
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

1. ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม
ผลผลิต (Output) 2.00 (กิจกรรม)
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด (ผลผลิต)

-

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 84,000 บาท)
(2) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,592,000 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

(1) โครงการจุดเสี่ยงภัยที่ไดรับการปรับ
สภาพแวดลอม
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

-

(2) โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร
(งบประมาณ 0 บาท)

(4) โครงการตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยที่ติดตงั ้
กลองโทรทัศนวงจรปิด (CCTV)
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

4. จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุ
เพิ่มข้ น
ึ  (ผลผลิต)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปัญญา)

5. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ ผลผลิต (Output)
เสริมรายได ไมนอยกวา ๔ วิชา (ผล
ผลิต)

4.00 (วิชา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

6. รอยละความสําเร็จของการดําเนิน ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตาม
แผนของสํานักงานเขต (ผลผลิต)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

7. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสภาเด็ก ผลผลิต (Output) 1.00 (กิจกรรม)
และเยาวชนเขตบางซื่อไมนอยกวา
1 ครัง้  (ผลผลิต)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ภูมิปัญญา)

(วิชา)

(รอยละ)

(กิจกรรม)

(5) โครงการกวดขัน รถยนต รถจักรยาน
ยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ท

(3) โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการจัดงานวันอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 470,900 บาท)

-

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

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

0.รอยละโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
ตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตบางซ่ อ
ื
(งบประมาณ 3,656,000 บาท)
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานดาน
การจัดซ้ อ
ื จัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการฝายทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(6) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 907,400 บาท)
(7) การบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่
สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(8) กิจกรรมควบคุมความเป็ นระเบียบ
เรียบรอย
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) โครงการรณรงคไมทงิ้  ไมจับ ไมปรับ
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) ปรับปรุงซอยประชาช่ น
ื  33 และซอย
แยก 1
(งบประมาณ 12,516,000 บาท)
(11) ปรับปรุงซอยสุภารวม ซอยยอย 3
ซอย
(งบประมาณ 2,085,000 บาท)
(12) ปรับปรุงซอยประชาชื่น 20
(งบประมาณ 6,228,000 บาท)

าน

(13) ปรับปรุงซอยประชาช่ น
ื  19
(งบประมาณ 5,496,000 บาท)
(14) ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาราษฎร
1/36 หมูบานเขมาเนรมิตนิเวศน โครงการ
3)
(งบประมาณ 4,962,000 บาท)
(15) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความ
เดือดรอน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(16) ขุดลอกคลองวัดเลียบ จากคลองบาง
เขน ถึงจุดสน
ิ้ สุดโครงการกอสราง ค.ส.ล.
(งบประมาณ 433,000 บาท)
(17) ขุดลอกคลองวัดหลวง จากคลองบาง
เขน ถึงบริเวณเดอะลอฟทรีสอรท บานเลข
ที่ 99/75 - 77
(งบประมาณ 494,000 บาท)

ห

(18) กอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. คูน้ํ าศรี
พิชัย ชวงบน)
(งบประมาณ 3,206,000 บาท)
(19) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,360,000 บาท)
(20) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 764,000 บาท)
(21) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

ม

(22) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(23) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,397,800 บาท)
(24) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 664,800 บาท)
(25) คาใชจายในการจัดงานแหเรือชักพระ
(งบประมาณ 125,000 บาท)

พ

(26) คาใชจายรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(27) กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม
(งบประมาณ 897,000 บาท)

(30) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสรอยทอง
(งบประมาณ 2,470,000 บาท)
(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร
บํารุง
(งบประมาณ 543,000 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
(งบประมาณ 800,000 บาท)
(33) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
(งบประมาณ 1,206,000 บาท)

กร
ุงเ

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

ท

(29) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรัทธาธร
รม
(งบประมาณ 2,307,000 บาท)

(35) โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 5,400 บาท)

(36) โครงการคาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 63,900 บาท)

(37) โครงการคาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,100 บาท)
(38) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การสอนในศูนยศึกษาพระพุทธพระพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 402,400 บาท)
(39) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 27,400 บาท)

(40) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณ
ภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,671,000 บาท)
(41) โครงการคาใช จายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(42) โครงการคาใชจายโครงการจางเหมา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 3,448,400 บาท)
(43) โครงการคาใชจาย โครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 205,400 บาท)

(44) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
(งบประมาณ 85,700 บาท)
(45) โครงการคาใชจายโครงการสอนภาษา
จีน
(งบประมาณ 997,200 บาท)
(46) โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(47) โครงการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามสนามลูกเสือ
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(48) โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 66,900 บาท)
(49) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

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

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การบริหารงานงบประมาณ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

20. คะแนนของความสําเร็จของการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและวัสดุ)

(รอยละ)

(1) การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

19. การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายการคลัง)

(ฝ ายการคลัง)

21. ระดับความสําเร็จในการแกไข
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

22. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)
(ฝ ายปกครอง)

23. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

24. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

25. รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอย)

(รอย)

(1) การแกไขเรื่องรองเรียน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฐานขอมูล)

(1) กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูล
ของสํานักงานเขตบางซ่ อ
ื
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 24 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

18. รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

-

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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