ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตคันนายาว

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

11. รอยละ 60 ของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขารวมกิจกรรมตอตานยา
เสพติด

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

(ฝ ายปกครอง)

15. รอยละของการลงจุดแสดง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

8. รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําแผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

60.00 (รอยละ) 36.000 (รอยละ) (1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 119,500 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผูรับผิดชอบ
-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานที่บา
น ตามระบบการรายงานผลการออกเลข
รหัสประจําบานของสํานักผังมือง (ตาม
แบบ ทร. 009)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) แผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

-

(2) โครงการขุดลอกลํารางหลังวัดบางชัน
(งบประมาณ 201,700 บาท)
(3) โครงการขุดลอกลํารางสุเหราแดง
(งบประมาณ 430,900 บาท)

(2) โครงการปรับปรุงซอยคูบอน 16 แยก
2
(งบประมาณ 664,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(3) โครงการปรับปรุงซอยคูบอน 25 แยก
2 ตอนปลาย
(งบประมาณ 2,483,000 บาท)

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) แผนงานกิจกรรมการจัดทําระบบฐาน
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
มูล)
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
นํ้ าเสีย
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี 7.2 รอยละของการ
บังคับภาษี

(รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

9. รอยละความสําเร็จในการการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พัฒนาและปรับภูมิทัศนถนนในพ้ น
ื ที่
กลุมกรุงเทพตะวันออก
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชา
6. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

10. จํานวนการปลูกไมยืนตนใน
พื้นที่เขตที่ไดรับการพัฒนาจาก
กิจกรรมของศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 75.00 (ตน/เขต)

13. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัด ผลผลิต (Output) 3.00 (โครงการ
ขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม
/กิจกรรม)
ประเพณีไทย
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(2) แผนการเรงรัดจัดเก็บภาษีคางชําระ
ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
ยึด อายัดและขายทอดตลาด
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

-

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

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 2.2 รอยละ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2560

-

100.000 (รอย (1) แผนการจัดทําฐานขอมูลภาษีที่ดินและ ละ)
สิ่งปลูกสรางในเขตคันนายาว
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ 1

(1) โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 76,000 บาท)

-

ม

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

-

ห

(4) โครงการขุดลอกลํารางแคราย
(งบประมาณ 472,700 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 97
ละ)
แยก 2-1
(งบประมาณ 6,432,000 บาท)

พ

12. รอยละของความสําเร็จของการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุง/ซอม
แซม ถนน ตรอก ซอย ใหอยูใน
สภาพดีตามแผนการกอสราง/ปรับ
ปรุง/ซอมแซม

ท

มิติที่ 1

100.000 (รอย (1) แผนการพัฒนาและปรับภูมิทัศนถนน
ละ)
เสรีไ ทย
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 33,600 บาท)
(2) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
ละ)
ป องกันการกออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)
(ตน/เขต)

-

-

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

4.000 (โครงการ (1) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
/กิจกรรม)
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

(2) โครงการการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

14. รอยละ ๕๐ ของผูเขารวม
ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ) 95.000 (รอยละ) (1) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
โครงการมีความรูและทักษะในอาชีพ
รายได
ตาง ๆ เพิ่มข้ น
ึ
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2020

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

16. จํานวนกิจกรรมที่สภาเด็กและ
เยาวชน ที่จัดข้ น
ึ ตามโครงการสง
เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 1.00 (กิจกรรม)

ผลการดําเนิ น
งาน
(กิจกรรม)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

2/4

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2020

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

0. 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) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตคันนายาว ละ)
(งบประมาณ 3,621,000 บาท)
(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)

คร

(4) กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีตอการใหบริการของฝาย
ทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,240,000 บาท)
(6) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(7) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 963,900 บาท)
(8) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

าน

(9) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(10) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(11) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)

ห

(12) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 33,900 บาท)
(13) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,800 บาท)
(14) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 21,400 บาท)

ม

(15) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 177,500 บาท)
(16) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,477,900 บาท)

พ

(17) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 30,200 บาท)
(18) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(20) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,440,000 บาท)
(21) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 601,200 บาท)

กร
ุงเ

(22) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 402,400 บาท)

ท

(19) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(23) คาใชจายโครงการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 288,000 บาท)

(24) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 1,218,000 บาท)

(25) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,075 บาท)
(26) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 238,800 บาท)
(27) คาใชจายในการสัมมนาและดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร ดานการรักษา
ความสะอาดและสิ่งแวดลอม
(งบประมาณ 1,151,600 บาท)
(28) โครงการปรับปรุงกําแพงกันดินและ
ทางเทาซอยหมูบานปิยะพร
(งบประมาณ 2,967,000 บาท)

(29) โครงการปรับปรุงโรงเรียนจินดาบํารุง
(งบประมาณ 2,275,000 บาท)
(30) โครงการปรับปรุงโรงเรียนคันนายาว
(งบประมาณ 881,000 บาท)

(31) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(32) คาใชจายในการสัมมนาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรุงเทพมหานคร ดานงานโยธาและงานระ
บายน้ํ า
(งบประมาณ 486,100 บาท)
(33) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,800 บาท)

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

มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 4

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน เขตคันนายาว
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ละ)
ประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนน)

4.737 (คะแนน) (1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการสํานักงานเขตคันนายาว
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม

100.00 (รอยละ) 91.370 (รอยละ) (1) กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบ
ประมาณสํานักงานเขตคันนายาว
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 25 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(1) โครงการใหบริการที่ดีทีสุด (ฺBest
Service) รักษารอบ
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

คร

มิติที่ 3

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

-

-

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

-

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสํานักงานเขตคันนายาว
(งบประมาณ 0 บาท)
-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 รอยละของความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

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