สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางแค
โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหน งอาคารท่ม
ี ี (1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบานและลงจุดแสดง การออกเลขรหัสประจําบานและลงจุดแสดง
ตําแหน งพน
ื ้ ที่ท่อ
ี นุญาตใหมีการกอสราง
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง

2

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการแกไข
ปั ญหานํ้าทวมในพน
ื ้ ที่เขตบางเเค
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลอง
แยกคลองราษฎรสามัคคี จากซอยเพชรเกษม 69
ถึงคลองแยกคลองราษฎรสามัคคี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). ขุดลอกลํากระโดงเกือกมาในหมูบานเอเวอร
กรีนซิตี้ และลํากระโดงแยกคลองบางแวก จาก
บานเลขที่ 79 จนสุดลํากระโดงสาธารณะ
(3). ขุดลอกคลองเทพราช
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(4). ขุดลอกลํากระโดงเกือกมาในหมูบานเอเวอร
กรีนซิตี้ และลํากระโงแยกคลองบางแวก จาก
บานเลขที่ 79จนสุดลํากระโดงสาธารณะ

4

รอยละจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข เฝ าระวัง
และตรวจตรา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของชุมชนในพน
ื ้ ที่เขตบางแคมี
กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
7

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมจัดทําแผนการติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง
พื้นที่เสี่ยงภัย

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู
ประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าเสียใน
กรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

(1). โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละ
ความสําเร็จของการแจงประเมินภาษี

การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่แ
ี หลงกําเนิ ด
(รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชน ท่แ
ี หลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ้
ตัวชว
ี้ ัด เมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันตอวัน
เจรจา )
9

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายโยธา

1,050,000.00

ฝ ายโยธา

1,635,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ผลงานลาสุด :25.00%)
(1). จัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ น
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(2). จัดทําฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(3). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของผูประกอบการ

8

1,635,000.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :0.00%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละสถานประกอบการท่ไี ดรับการ
(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
สนั บสนุนในการเสริมความรู ความเขาใจ
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีวอนามัยอยางถูก
ตองเหมาะสม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
ตัวชว
ี้ ัด นคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

15,948,200.00

ฝ ายทะเบียน

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

3

สวนราชการ

0.00

คร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกการจัดเก็บภา
ษี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใชหรือขยะชน
ิ้
ใหญ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). กิจกรรมการใชประโยชนจากกิ่งไมใบไมและ
นํ ากลับไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(4). โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม ไปใช
ประโยชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
ในชุมชน

0.00

0.00

ฝ ายรายได

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ
ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ
ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

446,300.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

ท

(ผลงานลาสุด :15.00%)

0.00

ฝ ายรายได

พ

(3). กิจกรรมสํารวจวัสดุรีไซเคิลของรานรับซ้ อ
ื
ของเกา
(ผลงานลาสุด :15.00%)

0.00

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

1

ม
ห

ลําดับ

(6). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(7). คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่แ
ี หลงกําเนิ ด (1). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ค
ี ัดแยกจาก
แหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้  เมื่อเทียบกับปี 2560 (ผลงานลาสุด :20.00%)
(993
ตั
น
ต

อ

ป

ี
)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 15.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

900,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

264,600.00

ฝ ายการศึกษา

7,752,000.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

10

50,000.00
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พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา

(1). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว เพื่อสภาพเเวดลอมที่ดีของเมือง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

้ ที่สีเขียวท่ไี ดรับการปรับปรุงทัศนี ยภาพ (1). กิจกรรมปลูกตนทองอุไร จํานวน 500 ตน
12 พืน
แสดงถึงอัตลักษณ กลุมเขตกรุงธนใตเพิ่มขน
ึ้
(ผลงานลาสุด :15.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 500.00 (จํานวนตน
เจรจา ทองอุไร (ตน))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ (1). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พน
ื ้ ฐาน เรียน
ของโรงเรียนมีคะเเนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ี
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด
เจรจา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม
14

พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมดูแลตัดตนไมพ้ น
ื ที่เขตบางเเค
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). กิจกรรมทําความสะอาดพ้ น
ื ที่เขตบางเเค
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่
เสี่ยงตออาชญากรรม
15

(ผลงานลาสุด :10.00%)

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดในการจอด (1). โครงการปรับจริง จับจริง รถจอด และรถวิ่ง
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
บนทางเทา
จักรยานยนตบนทางเทาลดลง
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ลดลงรอยละ
5 จากปีที่ผานมา)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนครัง้ ในการจัดแขงขันกีฬาระหวางเขต (1). โครงการรวมพลคนรักกีฬา
ในกลุมกรุงธนใต
(ผลงานลาสุด :8.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 7.00 (ครัง้ )
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
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1,163,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของผูสูงอายุท่ม
ี ีช่ อ
ื ในทะเบียนราษฎร (1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ไดรับการจัดสรรเบี ้ยยังชีพ
ปฏิบต
ั ิงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :8.00%)
(2). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มขน
ึ้
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ภูมิปัญญา)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมใหความรู
ดานการออมและแกไขปัญหาหนี ส
้ ิน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถ
นํ าความรูไปใชในการประกอบอาชีพหรือ
สรางรายไดเสริม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :8.00%)

(1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง

(1). คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได

(1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :8.00%)

รอยละของชุมชนในพน
ื ้ ที่เขตบางเเคมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

(1). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :8.00%)
(1). คาใชจายโครงการมหกรรมของดีกลุมกรุง
ธนใต

(1). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :8.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :8.00%)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมดานการกีฬา (1). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
และนันทนาการ
กาย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

582,500.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

99,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

3,300,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

360,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

147,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

319,500.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

962,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

426,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :8.00%)

รอยละความพึงพอใจของเกษตรกรท่ม
ี ีตอ
การใหบริการของกรุงเทพมหานคร

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
ในระดับมากขน
ึ ้ ไป

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :8.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

511,800.00

(ผลงานลาสุด :8.00%)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

รอยละความพึงพอใจของผูผลิตผูประกอบ
การผลิตภัณฑชุมชนท่ม
ี ีตอการสงเสริมการ
จําหน ายผลิตภัณฑ

งบประมาณ (บาท)

(2). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(1). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

คร
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(ผลงานลาสุด :8.00%)
(1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ปี  2563 โครงการลานคิด ลานธรรม กิจกรรม
อนุรักษคลอง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
โครงการรักษา/คงไวพัฒนา (รักษารอบ 2563)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ผลงานลาสุด :15.00%)

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/4

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

โครงการ/กิจกรรม

(1). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). ปรับปรุงซอยบางเเค 7 แยก 6 แยก 8 แยก
10 จนสน
ิ้ สุดทางสาธารณะ และซอยแยก
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
บางจาก จากซอยเพชรเกษม 66 ถึงบานเลขที่ 2
68
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). ปรับปรุงซอยแยกถนนบางไผ (หลังหมูบาน
วิลลารอแยล) จากบานเลขที่ 179/4 จนสน
ิ้ สุด
ทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
บางเชือกหนัง จากซอยบางแวก 154 ถึงถนน
พุทธมณฑลสาย 2 และขางโรงเรียนบางเชือก
หนัง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(7). ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลอง
ภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3 ถึงวัดมวง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(8). ปรับปรุงซอยแยกซอยบางเเค 14 จากบาน
เลขที่ 169/6 (ปากซอยเฟอรนิเจอร) ถึงสุดทาง
สาธารณะ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(9). ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 69 แยก 3-2
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(10). โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใชหรือขยะชน
ิ้
ใหญ
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(11). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(12). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(13). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(14). ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(15). ปรับปรุงโรงเรียนวัดมวง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(16). ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(17). ปรับปรุงโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(18). ปรับปรุงโรงเรียนบางเเค (เนื่องสังวาล
ยอนุสรณ)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(19). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(20). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(21). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(22). คาใชจายในการประชุมครู

(24). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ฝ ายการศึกษา

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

13,682,700.00

ฝ ายโยธา

492,500.00

ฝ ายโยธา

4,234,600.00

ฝ ายโยธา

1,658,500.00

ฝ ายโยธา

4,687,200.00

ฝ ายโยธา

3,585,400.00

ฝ ายโยธา

296,400.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายปกครอง

101,300.00

ฝ ายปกครอง

41,500.00

ฝ ายปกครอง

352,000.00

ฝ ายปกครอง

1,826,000.00

ฝ ายการศึกษา

934,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,878,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,481,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,433,000.00

ฝ ายการศึกษา

93,900.00

ฝ ายการศึกษา

26,800.00

33,400.00

5,000.00

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

พ

(23). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ

สวนราชการ

709,800.00

16,200.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน

28

ม
ห

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

5,879,400.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(25). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหา
นคร

186,000.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(26). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ฝ ายการศึกษา

7,389,400.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(27). คาใชจายในการจางเหมายามดูเเลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

264,600.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(28). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(29). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(30). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(31). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(32). คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(33). คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทาง
สูอาชีพ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(34). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ สมเด็จพระกน
ษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(35). ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(ผลงานลาสุด :4.73%)

(36). 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.
1) การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(37). คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(38). ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(39). ปรับปรุงโรงเรียนวัดมวง
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(40). ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(41). ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(42). ปรับปรุงโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(43). ปรับปรุงโรงเรียนบางเเค (เนื่องสังวาล
ยอนุสรณ)

170,800.00

ฝ ายการศึกษา

167,200.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

3,662,400.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

1,163,000.00

ฝ ายโยธา

934,000.00

ฝ ายโยธา

1,826,000.00

ฝ ายโยธา

1,878,000.00

ฝ ายโยธา

2,481,000.00

ฝ ายโยธา

2,433,000.00

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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29

30

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(2.2) ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(2.2.1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

31

โครงการ/กิจกรรม

(2.1) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ (1). ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ประมาณในภาพรวม
ภาพรวม

(2.2) ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
และรายงานสรุปยอดทรัพยสิน ประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
2.2.2 คะเเนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

33

34

35

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :0.00%)
(1). การจัดทํางบการเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(2). การจัดทํางบการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. 2562
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี  พ.ศ. 2562
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(2). คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(3). 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
และรายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.2.
1) การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
32

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :0.00%)

(1). ความสําเร็จในการจัดการเรื่องรองเรียน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

(1). ความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :0.00%)

(2). กิจกรรมวัดความพึงพอใจของประชาชน
แบบทันทีทันใด ณ จุดใหบริการ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล (1). ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :15.00%)

ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ
เเวดลอมในการทํางานของหน วยงาน

(1). โครงการการจัดการความเสี่ยงในการทํางาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). การดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพเเวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายปกครอง

คร

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :0.00%)

ม
ห

าน

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 35 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 104 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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