ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตสะพานสูง

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

15.รอยละของการลงจุดแสดง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น
(ฝ ายทะเบียน)

8. รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําแผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟูคลอง

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 102,300 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) (15.ทะเบียน)กิจกรรมการลงจุดแสดง ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ขุดลอกลํารางหลวง จากคลองทับชาง
ลาง ถึงคลองทับชางบน
(งบประมาณ 475,000 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

12.รอยละของความสําเร็จของการ
ดําเนินการกอสราง/ปรับปรุง/ซอม
แซม ถนน ตรอก ซอย สะพาน ให
อยูในสภาพดีตามแผนการกอสราง
/ปรับปรุง/ซอมแซม

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ
-

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

11.รอยละ 60 ของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขารวมกิจกรรมตอตานยา
เสพติด

-

(2) ขุดลอกคลองญี่ปุน และคลองแยก
(งบประมาณ 2,775,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(3) แผนพัฒนาฟ้ ื นฟูคลองสํานักงานเขต
สะพานสูง
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) ปรับปรุงซอยนักกีฬาแหลมทอง1 แยก 3,5
(งบประมาณ 6,055,000 บาท)
(2) ปรับปรุงซอยราษฎรพัฒนา24
(งบประมาณ 2,661,000 บาท)

(ฝ ายโยธา)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

(3) ปรับปรุงซอยราษฎรพัฒนา17
(งบประมาณ 7,574,000 บาท)
(4) ปรับปรุงซอยมอเตอรเวย5
(งบประมาณ 5,095,000 บาท)

ม

(5) ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา37 แยก6
(งบประมาณ 11,346,000 บาท)
(6) ปรับปรุงซอยกรุงเทพกรีฑา18แยก5
ถึงซอยกรุงเทพกรีฑา20 แยก8
(งบประมาณ 8,788,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

4.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7.ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
7.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี 7.2 รอยละของการ
บังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.1รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอ
วัน)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
5.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

9.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
และปรับภูมิทัศนถนนในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพตะวันออก
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบน้ํ าเสียของ สถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 76,000 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง ตามที่สํานักการคลังกําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การทําป ุยหมักจากขยะอินทรียและ
นํ ากลับมาใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

พ

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฐานขอมูล)

ท

มิติที่ 1

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

(7) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(3) (2.รักษา)คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 179,100 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

15.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(4) คาใชจายโครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันต ราย
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) นัดทงิ้  นัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ (ของเหลือ
ใช) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) (5.รักษา)บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และ จัดระเบียบถนนเคหะรมเกลา สํานักงาน
เขตสะพานสูง
(งบประมาณ 0 บาท)

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

3.พ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายเทศกิจ)

10.จํานวนการปลูกไมยืนตนในพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output)
เขตที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรม
ของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

13.จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุ
เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
14.จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาใจดานพหุ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

75.00 (ตน)

(ตน)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปัญญา)

(ภูมิปัญญา)

ผลผลิต (Output) 5.00 (ชองทาง)

(ชองทาง)

16.จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
ดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังค
ม

6.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(3) โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 88,200 บาท)

(1) เฝ าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตอ การเกิดอาชญากรรมที่ลดเงื่อนไขแลวพ้ น
ื ที่
เขตสะพานสูง
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายโครงการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)
(2) คาใชจายโครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม
(งบประมาณ 524,000 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชา
6.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

-

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

-

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

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการกรุงเทพฯเมืองแหงสุขาภิบาล สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)

คร

(3) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 12,700 บาท)
(4) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(5) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,000 บาท)
(6) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)

าน

(7) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 78,600 บาท)
(8) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,381,200 บาท)
(9) คาใชจายโครงการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 816,000 บาท)
(10) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

ห

(12) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(13) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดี อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,273,400 บาท)

ม

(14) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 79,200 บาท)
(15) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,202,100 บาท)

พ

(16) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 303,600 บาท)
(17) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,904,000 บาท)

(19) ปรับปรุงโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ
(200 ปี )
(งบประมาณ 2,110,000 บาท)
(20) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราทับชางคลอ
งบน
(งบประมาณ 1,008,000 บาท)

กร
ุงเ

(21) ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกคลองหลอ
แหล
(งบประมาณ 1,390,000 บาท)

ท

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

(22) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราลาดบัวขาว
(งบประมาณ 1,246,000 บาท)

(23) กอสรางอาคาร ค.ส.ล.3 ชัน
้  โรงเรียน
สุเหราซีรอ (ราษฎรสามัคคี)
(งบประมาณ 3,281,000 บาท)
(24) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,950,000 บาท)
(25) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการและผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

(26) คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(27) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,263,800 บาท)

(28) คาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลัง
กาย
(งบประมาณ 443,500 บาท)
(29) คชจ.เกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(30) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 160,000 บาท)
(31) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(32) โครงการจัดทําแผนซักซอมปองกัน
และบรรเทาอัคคีภัย สาธารณภัย (ไมใชงบ
ประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

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

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายการสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562(แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณประจําปี  (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบ
การเงิน (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน(งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562(ไมใชงบ
ประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการตรวจสอบและแกไขเรื่อง รองเรียน จากระบบ 1555 (ไมใชงบประ
มาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตสะพานสูง (ไมใชงบ
ประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

4.1. รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด Best
Service ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการประชาคมรวมใจ พัฒนา ลําราง
บานมาบน)
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) การรักษาหรือคงไวหรือพัฒนาโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด Best Service (สะพาน
สูงรวมใจปองกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
สํานักงานเขต
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

าน

มิติที่ 3

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

-

-

ห

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)
-

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

ม

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

พ

มิติท่ี
มิติที่ 2

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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