ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางรัก

จํานวนครัง้ ของการจัดประชุมคณะ ผลผลิต (Output)
กรรมการศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดเขต
(ฝ ายปกครอง)

จํานวนครัง้ ของการซักซอมอพยพ
ผลผลิต (Output)
หนีไฟใหแกหนวยงานทงั ้ ภาครัฐภาค
เอกชน

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 37,100 บาท)

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ ป องกันและแกไขปัญหายาเสพติดเขตบาง
รัก
(งบประมาณ 0 บาท)

3.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมอาสา สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตร
ทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 1

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขหมายประจําบาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศนพัฒนาคูคลองและถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(ฝ ายโยธา)

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต
(ฝ ายโยธา)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

จํานวนการตรวจสอบแนะนํา ประชา ผลผลิต (Output) 12.00 (ครัง้ /ปี )
สัมพันธ การปองกันปัญหายาเสพติด
แกสถานประกอบการในพ้ น
ื ที่เขต
บางรัก
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่ขออนุญาตกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการรักษาความสะอาดคลอง คู
ลําราง ลํากระโดง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการลางทําความสะอาดทอระบาย นํ้ า
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการการปฏิบัติการเตรียมการ
ป องกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

าน

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดที่เขารวมกิจกรรม

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวนการตรวจสอบกวดขันจัด
ผลผลิต (Output)
ระเบียบสถานบริการในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก

120.00 (แหง)

(ฐานขอมูล)

(1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 118,000 บาท)

-

(ครัง้ /ปี )

(1) เฝ าระวัง ป องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(แหง)

(1) ตรวจสถานบริการในพ้ น
ื ที่เขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

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

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี - รอยละของการบังคับ
ภาษี
(ฝ ายรายได)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด - รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอ
วัน) - รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560 (993
ตันตอปี)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการประชาสัมพันธก
 ารจด
ั เ ก็บภ
 าษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมศูนยการเรียนรูการจัดการ
มูลฝอยโดยชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(2) กิจกรรมนํากิ่งไมตนไมและใบไม
นํ ากลับไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหารไป
ทําอาหารสัตว
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

าน

มิติท่ี

(4) กิจกรรมการดําเนินการนัดเวลาทงิ้  นัด
เวลาเก็บ ขยะชน
ิ้ ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
ของสํานักงานเขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

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

ห

(5) กิจกรรมการสํารวจวัสดุรีไซเคิลของ
รานรับซ้ อ
ื ของเกา
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ทําความสะอาดเขตบางรัก Big
Cleaning Day
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 24.00 (ครัง้ /ปี )

(รอยละ)

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพ แวดลอมที่ดี
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(10) กิจกรรมคัดแยกกลองเครื่องดี่มเพื่อ
นํ าไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) คาใชจายในการบํารุงรักษาปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 900,000 บาท)

(1) กิจกรรมทําควาสะอาดเขตบางรัก Big Cleaning Day
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

พ

(9) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 204,500 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 9,500 บาท)

-

(2) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 517,200 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)
(4) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 42,000 บาท)

าน

(5) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 55,500 บาท)
(6) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 33,800 บาท)
(7) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 385,200 บาท)

ห

(8) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 578,400 บาท)

ม

(9) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 66,300 บาท)
(10) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,152,000 บาท)

พ

(11) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(12) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ท

(13) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรง
เรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

กร
ุงเ

(14) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 25,000 บาท)

(15) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)
(16) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,463,200 บาท)

มิติที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(17) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 51,900 บาท)
(1) โครงการบูรณาการการดําเนินงาน
ป องกันการกออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายเทศกิจ)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการถนนปลอดปายโฆษณาผิดกฎ หมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการ ชุมชน
(งบประมาณ 1,170,000 บาท)

-

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

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

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

- จํานวนครัง้ ในการจัดระเบียบปาย ผลผลิต (Output) 1,095.00 (ครัง้
โฆษณาตามแผนการจัดระเบียบปาย
/ปี )
ฯ จําแนกรายเขต - ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอการ
จัดระเบียบปายโฆษณาตามแผนการ
จัดระเบียบ
(ฝ ายเทศกิจ)

- จํานวนครัง้ ของการออกตรวจพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output) 730.00 (ครัง้ /ปี )
เสี่ยงตออาชญากรรม - ประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม
รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ของสมาชิกเด็กและเยาว ผลผลิต (Output)
ชน มีสวนรวมกิจกรรมกับสํานักงาน
เขตบางรัก
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ตอการดําเนินงานดานการพัฒนา
ชุมชนและสงเสริมสวัสดิการสังคม
การสงเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธร
รม ใหแกประชาชนในพ้ น
ื ที่เขตบาง
รัก
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายเทศกิจ)

โครงการ/กิจกรรม

(ครัง้ /ปี )

-

-

คร

- การกวดขันรถยนตและรถ
ผลผลิต (Output) 1,095.00 (ครัง้
จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทาง
/ปี )
เทา - ประชาชนมีความพึงพอใจใน
ระดับมากตอการกวดขันรถยนตและ
รถจักรยานยนตจอดหรือขับขี่บน
ทางเทา

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 1

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(2) โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

พ

มิติท่ี

(3) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 65,800 บาท)

ท

(4) โครงการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 360,500 บาท)

กร
ุงเ

(5) โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,762,400 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 590,400 บาท)

-

(2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 667,900 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติ งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(4) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

าน

(5) กิจกรรมการตรวจสอบกลองวงจรปิด
CCTV
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) ป องกันควบคุมโรคไขเลือดออกใน
พื้นที่เขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

(8) ป องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลใน
พื้นที่เขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

(10) รณรงครวมใจตานภัยเอดส
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(9) กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

ห

(7) รณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ใหกับสัตวเลีย
้ งในเขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(11) กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 51,200 บาท)

ท

(12) โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยในจุดผอน
ผัน
(งบประมาณ 0 บาท)

(13) โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้  จับ-ปรับ
ผูทงิ้ ขยะในที่สาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(14) โครงการจัดตงั ้ ศูนยบริการราชการ
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear :
BFC)
(งบประมาณ 0 บาท)
(15) โครงการจดทะเบียนสมรสในวันที่ 14
กุมภาพันธ
(งบประมาณ 0 บาท)
(16) โครงการ ติดตงั ้ /และซอมแซมไฟฟ า
แสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญา
กรรม
(งบประมาณ 0 บาท)
(17) ปรับปรุงถนนศาลาแดง
(งบประมาณ 0 บาท)

(18) ปรับปรุงถนนศาลาแดง
(งบประมาณ 7,753,000 บาท)

(19) โครงการ ปรับปรุงซอยสีลม 18
(งบประมาณ 1,267,000 บาท)
(20) โครงการ ปรับปรุงลานอเนกประสงค
(ลานเลิฟรี่)
(งบประมาณ 1,986,000 บาท)
(21) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหา
พฤฒาราม
(งบประมาณ 412,000 บาท)

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

มิติที่ 3

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) กิจกรรมการรายงานการเบิกจายงบ
ประมาณในระบบ MIS
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินประจําปี 
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
นราธิวาสราชนครินทร (การรักษาหรือคง
ไว)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขต
บางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการพัฒนาฐานขอมูล สํานักงาน
เขตบางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการการจัดการความเสี่ยงในการ
ทํางานของบุคลากรสังกัดสํานักงานเขต
บางรัก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

กร
ุงเ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 33 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(2) โครงการบางรักรวมใจ คืนคลองนาดู คู
นามอง (คูหลังสํานักงานเขตบางรักและ
คลองหัวลําโพงเกา)
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(ฝ ายการคลัง)

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 2

(ฝ ายปกครอง)

เป าหมาย

ม

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของหนวยงาน

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

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

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

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