ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตหลักส่ี

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)

รอยละ 100ของจํานวนคลองในพ้ น
ื
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ที่ และทอระบายน้ํ าตามแผนที่สงให
สํานักการระบายน้ํ า

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงที่มี
การอนุญาตใหมีการกอสรางและการออก
เลขรหัสประจําบานของอาคารที่ขออนุญาต
กอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการการปองกันและแกไขปัญหา
นํ้ าทวม
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

นํ าระบบสารสนเทศ (GIS) มาใชใน
การบริหารจัดการหรือพัฒนางาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

(ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (ฝ าย)

(ฝ าย)

(2) กิจกรรมเปิ ดทางน้ํ าไหลในคู คลอง ใน
พื้นที่เขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการจัดทําระบบฐานขอมูลผู
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียใน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

-

-

(1) กิจกรรมการนํ าระบบสารสนเทศ (GIS) มาใชในการบริหารจัดการหรือพัฒนางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการแจงประเมินภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการบังคับภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี2560
(2,419.97 ตัน/วัน)

(รอยละ)

(1) โครงการนํากิ่งไมใบไมนํากลับไปใช
ประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายรายได)

รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตัน/ปี )
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

- ความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
รณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บมูล
ฝอย เพื่อแกไขปัญหา การลักลอบ
ทิง้ มูลฝอยที่วางริมทาง - รอยละ
ของจุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยที่วางริม
ทางไดรับการจัดการแกไข
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

มีฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ น
แหลงกําเนิดน้ํ าเสีย 1 ฐานขอมูล

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 188,900 บาท)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

าน

จํานวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด มีสวน
รวมในกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลลัพธ
(Outcome)

(รอยละ)

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(1) โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะอันต ราย
(งบประมาณ 0 บาท)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเปลี่ยนพ้ น
ื ที่เปลี่ยวเป็ นพ้ น
ื ที่ โปรง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 2,100,000 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษา
(ฝ ายการศึกษา)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

(2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(4) คาใชจายโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 0 บาท)

(9) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(10) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(8) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(7) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 0 บาท)

(11) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงาน เพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(12) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(14) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(15) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 0 บาท)
(16) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 0 บาท)

(17) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(18) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(19) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 0 บาท)

(20) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมา
รี
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการเฝ าระวังและตรวจจุดเสี่ยงภัย ในพ้ น
ื ที่เขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
กิจกรรมสนับสนุนภูมิปัญญาผูสูงอา
ยุ

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานโครงการเกี่ยวกับการเงิน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานโครงการเกี่ยวกับอาชีพและสง
เสริมการสรางรายได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
รอยละของความสําเร็จโครงการ
/กิจกรรมดานการทองเที่ยวของ
สํานักงานเขตหลักสี่

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานโครงการเกี่ยวกับเด็กและเยาว
ชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
งานโครงการเกี่ยวกับการเกษตร

ผูรับผิดชอบ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

เป าหมาย

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 5,610,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(4) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 200,000 บาท)

าน

(5) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,385,800 บาท)
(6) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 573,000 บาท)
(7) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(10) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 5
แยก 1
(งบประมาณ 5,876,000 บาท)

พ

(11) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 7
แยก 20 แยก 20-2 และแยก 20-2-1
(งบประมาณ 2,121,000 บาท)

ม

(9) ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 25 จากตน
ซอยถึงจุดที่กําหนดใหและซอยแยกหน า
โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)
(งบประมาณ 4,114,000 บาท)

ห

(8) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 12,262,000 บาท)

ท

(12) ปรับปรุงซอยงามวงศวาน 47 แยก
40 และซอยเชื่อมระหวางซอยงามวงศวาน
๔๗ แยก ๓๘ ถึงซอยงามวงศวาน ๔๗ แยก
๔๒
(งบประมาณ 7,877,000 บาท)
(13) ปรับปรุงซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 7
แยก 3-8
(งบประมาณ 7,665,000 บาท)

กร
ุงเ

(14) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(15) ปรับปรุงโรงเรียนทุงสองหอง (คุป
ตัษเฐียรอุทิศ)
(งบประมาณ 775,000 บาท)

(16) ปรับปรุงโรงเรียนเคหะทุงสองหองวิ
ทยา ๒
(งบประมาณ 674,000 บาท)
(17) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบ
ทิวารีวิทยา)
(งบประมาณ 1,071,000 บาท)

มิติที่ 2

มิติที่ 2

2.1 รอยละของความสําเร็จของการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

2.2.1 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินปี งบประมาณ 2562
(ฝ ายการคลัง)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(18) ปรับปรุงโรงเรียนการเคหะทาทราย
(งบประมาณ 1,378,000 บาท)
(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของสํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน เขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

(ฝ ายการคลัง)

3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการแกไขเรื่องรองเรียนจาก ประชาชน/ผูรับบริการ ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2563
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการทอดแบบสํารวจความพึง
พอใจของสํานักงานเขตหลักสี่
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํานักงาน
เขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output)
การ
3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ปี งบประมาณ 2562
(รักษารอบ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ปี งบประมาณ 2563
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

4.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการจัดทํารายการสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายปกครอง)

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รักษา
รอบ) สํานักงานเขตหลักสี่
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

-

-

ท

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

-

คร

มิติที่ 3

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การจัดทํารายการสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 3

เป าหมาย

ห

มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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