ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตปอมปราบศัตรูพาย

จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ

ผลผลิต (Output)

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

รอยละของความสําเร็จในการ
ปรับปรุงทางเทาตามแผนใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอา
คาร
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง
(ฝ ายโยธา)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

(รอยละ)

-

100.000 (รอย (1) แผนการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง
ละ)
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเฉลิม
ละ)
เขต 4 จากถนนยุคล 1 ถึงถนนยุคล 2 (2
ฝั ่ ง)
(งบประมาณ 675,000 บาท)
(2) โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเฉลิม
เขต 3 จากถนนพลับพลาไชยถึงถนนยุคล
2 (2 ฝั ่ ง)
(งบประมาณ 890,000 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานและ
ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
ละ)
คลองพ้ น
ื ที่กรุงเทพกลาง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) โครงการจัดทําฐานขอมูลแหลงกําเนิด มูล)
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 99.680 (รอยละ) (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
สถานประกอบการอาหารมีการ
ภัย
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
(งบประมาณ 100,000 บาท)
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 1. ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี 2. รอยละของการ
บังคับภาษี

100.000 (รอย (1) โครงการแจงการประเมินภาษีที่ดิน
ละ)
และสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการจัดเก็บไข ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
มันสงโรงงานกําจัดและแปรรูปไข
มันตามเป าหมายที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

(2) โครงการบังคับภาษีลูกหนี้ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

(2) กิจกรรมการนํ ากิ่งไมใบไมและนําไปใช
ประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ) 10.990 (รอยละ) (1) โครงการสงเสริมการคัดแยกและจัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เก็บข
 ยะอันตราย
เทียบกับปี 2560
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

-

100.000 (รอย (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให
ละ)
บริการจัดเก็บไขมัน สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ) 17.810 (รอยละ) (1) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

7.000 (ครัง้ /ปี ) (1) กิจกรรมตามแผนการซักซอมการ
ป องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 28,400 บาท)

าน

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละของผูเขารวมโครงการอาสา ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดมีความรูผานเกณฑ
การประเมิน

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(รอยละ)

-

-

(1) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 497,300 บาท)

100.00 (รอยละ) 66.600 (รอยละ) (1) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 33,600 บาท)
(2) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 44,400 บาท)
(3) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 984,000 บาท)
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

รอยละความสําเร็จในการดําเนินการ
ตัง้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการจอด
รถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่
รถจักรยานยนตบนทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสง
เสริมสโมสรกีฬาและลานกีฬา

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ) 96.000 (รอยละ) (1) โครงการทงิ้  จับปรับ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลผลิต (Output)

100.000 (รอย (1) โครงการการรักษาความสงบเรียบรอย ละ)
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

80.00 (รอยละ) 88.100 (รอยละ) (1) โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่ บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

3.00 (ครัง้ /ปี )

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนภูมิปัญญาทองถิ่นผูสูงอายุใน ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปัญญา)
พื้นที่เขต ที่ถูกนํามาเผยแพรและข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาผูสูงอายุของเขต
ป อมปราบศัตรูพายเพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมออก ผลผลิต (Output)
หนวยรณรงคเคลื่อนที่สงเสริมการ
วางแผนทางการเงินเพื่อใหคน
กรุงเทพรูใช รูเก็บ เพื่อชีวิตมน
ั ่ คง

8.00 (ครัง้ /ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยตาม
แผนของสํานักงานเขตฯ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

จํานวนครัง้ ของการจัด กิจกรรมสง
เสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
เขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
- รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการดานสวัสดิการเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (ครัง้ )

(ครัง้ /ปี )

(ภูมิปัญญา)

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 394,000 บาท)
(2) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 61,500 บาท)
(1) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
ละ)
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 499,500 บาท)

(ครัง้ )

-

-

-

(1) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มัน
่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

80.00 (รอยละ) 97.210 (รอยละ) (1) กิจกรรมการเพิ่มชองทาง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

100.000 (รอย (1) โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน
ละ)
พัฒนาชุมชนเขตปอมปราบศัตรูพาย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

-

-

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

ผูรับผิดชอบ
-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

(ฝ ายเทศกิจ)

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00 (รอยละ) 95.500 (รอยละ) (1) โครงการจัดระเบียบพ้ น
ื ที่บริเวณจุด
กวดขันพิเศษ
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอการมีจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ
ในที่สาธารณะ

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

มิติที่ 1

(ฝ ายเทศกิจ)

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ประชาชนที่ใชทางเทาบริเวณจุด
กวดขันพิเศษมีความพึงพอใจตอการ
ตรวจจุดกวดขันพิเศษ

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร
ละ)
ป องกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ปรับปรุงสํานักงานเขตปอมปราบศัตรู
พาย
(งบประมาณ 4,786,000 บาท)

คร

(3) กิจกรรมการสงเสริมการทําบัตร
ประจําตัวประชาชนใหแกเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุครบ 7 ปี บริบูรณ
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) การบันทึกขอมูลทะเบียนช่ อ
ื บุคคล
(ทะเบียนรวมใชช่ อ
ื สกุล) เขาฐานขอมูล
ระบบคอมพิวเตอรในชวงปี พ.ศ.2506 2542
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) การตรวจสอบและคัดรับรองสูติบัตร
แบบเดิมดวยระบบออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) โครงการซอมแซม บํารุง รักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

าน

(7) กิจกรรมเตรียมการปองกันปัญหา
นํ้ าทวมประจําปี  2563
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขา
ภิบาล สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(9) โครงการเรงรัดจัดเก็บภาษีปายราย
ใหม
(งบประมาณ 0 บาท)
(10) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 59,700 บาท)

ห

(11) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคณิกาผล
(งบประมาณ 203,900 บาท)
(12) ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิสานุการาม
(งบประมาณ 469,000 บาท)
(13) ปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร
(งบประมาณ 454,000 บาท)

ม

(14) โครงการเสริมสรางศักยภาพเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(15) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 416,400 บาท)

พ

(16) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 31,300 บาท)

(18) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 313,200 บาท)
(19) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 51,400 บาท)
(20) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

กร
ุงเ

(21) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 23,800 บาท)

ท

(17) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,600 บาท)

(22) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 9,000 บาท)
(23) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)

(24) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,970,500 บาท)
(25) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 45,900 บาท)
(26) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(27) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(28) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 930,000 บาท)
(29) โครงการกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(30) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(31) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

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

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
การเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 2.2.
1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
การเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 2.2.
2 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

100.000
(คะแนน)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000
(คะแนน)

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ ผลผลิต (Output) 90.00 (คะแนน) 92.000 (คะแนน) (1) กิจกรรมการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
ประชาชน/ผูรับบริการ
บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output)
การ
(ฝ ายปกครอง)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

5.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

5.00 (ระดับ)

-

คร

มิติที่ 3

เป าหมาย

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการดําเนินโครงการใหบริการ ละ)
ที่ดท
ี ี่สุด (Best Service)
(งบประมาณ 0 บาท)
4.480 (ระดับ)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการจากหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)
5.000 (ระดับ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 35 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 95.000 (รอยละ) (1) กิจกรรมประชุม เรงรัด และติดตาม
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปี  2563
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 รอยละความสําเร็จของการใช
จายงบประมาณในภาพรวม

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

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