ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตยานนาวา

ผลลัพธ
(Outcome)

60.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ) 50.000 (รอยละ) (1) โครงการการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของขาราชการและลูกจาง
ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)
สังกัดสํานักงานเขตยานนาวาที่ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จในการซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก
(ฝ ายโยธา)

รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการ
ตรวจดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อการปฏิบัติงานอยางถูกตอง
เหมาะสม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(2) คาใชจายในการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(1) สัมมนาเพื่อพัฒนาองคการสํานักงาน
เขตยานนาวา
(งบประมาณ 555,400 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

-

100.000 (รอย (1) แผนปฏิบัติการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า ละ)
แสงสวางเพื่อแกไขปัญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาด
ละ)
ทองคลอง) คลองสวนจากถนนวงแหวน
อุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่กําหนดให
(งบประมาณ 16,544,700 บาท)

-

(2) โครงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาด
ทองคลอง) คลองสานจากเขื่อนเดิมถึง
ถนนวงแหนวอุตสาหกรรมถึงสุดระยะที่
กําหนดให
(งบประมาณ 19,852,200 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(3) โคงการกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทอง
คลอง) คลองโบสถจากเขื่อนเดิม ถึงปลาย
คลองโบสถ
(งบประมาณ 17,963,000 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการยานนาวารวมใจ คูคลองใสสะ ละ)
อาด
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองแหง ละ)
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,075 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) โครงการจัดทําฐานขอมูลผูประกอบ
มูล)
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 47,600 บาท)

าน

รอยละของอาสาสมัครปองกันภัย
ฝ ายพลเรือนที่ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตอปี

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

(ฝ ายปกครอง)

เป าหมาย

ม

มิติที่ 1

รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขตยานนาวาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตอปี

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 113,000 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
ละ)
อาหารเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

-

(2) โครงการสงเสริมการลดและคัดแยก
ขยะอยางมีประสิทธิภาพ 14 กลุมเป าหมา
ย
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) กิจกรรมจัดเก็บขนมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการรณรงคประชาชนมีสวนลด
การสรางมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

100.00 (รอยละ)

มิติที่ 1

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด

ผลลัพธ
(Outcome)
ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ) 76.820 (รอยละ) (1) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม ละ)
พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,700,000 บาท)
-

(2) โครงการคาใชจายโครงการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

คร

มิติท่ี

(3) โครงการคาใชจายโครงการสอนภาษา
จีน
(งบประมาณ 889,200 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) สงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ละ)
ทรัพยสินของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทัศนพัฒนาคูคลอง และถนน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(2) โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนน
และอาสาจราจร (School Care)
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กวดขันและบังคับใชกฎหมายในการ
ละ)
ขับขี่รถยนตรถจักรยานยนตบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) รอยละความสําเร็จของโครงการ
/กิจกรรม ที่จัดข้ น
ึ เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกายหรือใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (ภูมิปัญญา)

(3) จับ-ปรับผูทงิ้ ขยะในที่สาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
ละ)
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 680,000 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

รอยละของผูสูงอายุไดรับการข้ น
ึ
ทะเบียนภูมิปัญญาในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และไดรับการถายทอดภู
มิปัญญา

(ภูมิปัญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมเผยแพร ผลผลิต (Output) 3.00 (ไมนอย
2.000 (ไมนอย
ความรู ใหความรูหรือการฝึกอบรม
กวา โครงการ/กิจ กวา โครงการ/กิจ
เกี่ยวกับการออม การสรางวินัย
กรรม)
กรรม)
ทางการเงินและการสรางโอกาสทาง
อาชีพ ที่จัดใหแกประชาชนใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(2) คาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลัง
กาย
(งบประมาณ 456,000 บาท)
(1) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

-

(1) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

(2) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 67,500 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

-

(2) จัดระเบียบจุดกวดขันพิเศษ(หาบเรแผงลอย)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

-

ห

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

-

ม

(ฝ ายการคลัง)

พ

มิติที่ 1

เงินเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ไมเกินรอย ผลผลิต (Output) 4.00 (ไมเกินรอย 100.000 (ไมเกิน (1) กิจกรรมเรงรัดการกอหนี้ผูกพัน
ละ 4 ของเงินงบประมาณ
ละ)
รอยละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 1

(5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,256,000 บาท)

าน

(4) โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 67,200 บาท)

(3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(4) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 281,600 บาท)

มิติที่ 1

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขต
ยานนาวาที่ยังไมไดจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน
(อัตราเกิน)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.00 (รอยละ)

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

100.000 (รอย (1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ละ)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

-

(2) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,230,000 บาท)

(1) การลงจุตแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาต ใหมีการกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขหมายประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) ตรวจสอบปายโฆษณาขนาดใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(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) โครงการแผนปฏิบัติการปองกันและ
ละ)
บรรเทาเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดปริวาศ
(งบประมาณ 443,000 บาท)

คร

(3) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองใหม
(งบประมาณ 382,000 บาท)
(4) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดดอกไม
(งบประมาณ 999,000 บาท)
(5) งานปรับปรุงโรงเรียนวัดชองลม
(งบประมาณ 1,301,000 บาท)
(6) โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 4,300 บาท)
(7) ตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(8) โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมนาย
หมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)

(12) โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 64,400 บาท)
(13) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อ
การเรียนรู
(งบประมาณ 72,600 บาท)
(14) โครงการคาใชจายโครงการจางเหมา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,955,800 บาท)

ท

(15) โครงการคาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 215,800 บาท)

ม

(11) โครงการคาใชจายตามโครงการเรียน
ฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,641,600 บาท)

พ

(10) โครงการคาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 12,000 บาท)

ห

(9) โครงการคาใชจายในการจัดประชุม
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื
ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)

(16) โครงการคาใชจายในพิธีทบทวน
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

กร
ุงเ

(17) โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(18) โครงการซอมแซม บํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(19) โครงการคัดแยกกิ่งไม ใบไม ไปใช
ประโยชนในพ้ น
ื ที่หรือสงโรงงานหมักปุย
(งบประมาณ 0 บาท)

(20) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิน
การเบิกเงินคาเลาเรียนบุตร
(งบประมาณ 0 บาท)

(21) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 149,300 บาท)
(22) โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของศูนย BFC
สํานักงานเขตยานนาวา
(งบประมาณ 0 บาท)
(23) กิจกรรม นัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บ
สิ่งของเหลือใช(ขยะชน
ิ้ ใหญ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(24) กิจกรรมพัฒนาลางทําความสะอาดใน
พื้นที่เขตยานนาวา
(งบประมาณ 0 บาท)
(25) ขยายฐานผูเสียภาษีปาย
(งบประมาณ 0 บาท)

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

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ) (ตัวชว
ี้ ัด 2.2.2)
(ฝ ายการคลัง)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (ตัวชว
ี้ ัด 3.1)
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) (ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมรายงานงบการเงิน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการควบคุมและบันทึกบัญชี
ทรัพยสิน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมตรวจสอบเรงรัดเรื่องรองเรียน (งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนน)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

4.298 (คะแนน) (1) งานปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตยาน
นาวา
(งบประมาณ 793,000 บาท)
(2) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) เฝ าระวังความสะอาดของน้ํ าแข็ง
ละ)
บริโภคในพ้ น
ื ที่เขตยานนาวา ปี  2563
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

รอยละของผูสูงอายุ คนพิการและผู ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)
ดอยโอกาสที่ขอรับความชวยเหลือ
หรือเป็ นผูสมควรไดรับความชวยเห
ลือ ไดรับความชวยเหลือตาม
ระเบียบหรือขน
ั ้ ตอนที่กําหนดใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน (ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

100.000 (รอย (1) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ละ)
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานศิลปะ ผลผลิต (Output) 3.00 (ไมนอย
2.000 (ไมนอย
วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรม
กวา โครงการ/กิจ กวา โครงการ/กิจ
วันสําคัญที่จัดข้ น
ึ เพื่อเปิ ดโอกาสให
กรรม)
กรรม)
เด็ก เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป
ไดเขารวมหรือมีสวนรวมใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล (ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1)

-

(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563(คืนคลอง
สวย นํ้ าใส ประชาชนรวมใจพัฒนาคลอง
แฝด)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

(2) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 399,800 บาท)

-

(2) คาใชจายโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน
(งบประมาณ 195,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) จัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
ละ)
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 3

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณประ
ละ)
จําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(ฝ ายการคลัง)

ผลการดําเนิ น
งาน

96.00 (รอยละ)

าน

มิติที่ 3

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตัว
ชีว
้ ัด 2.2.1)

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม (ตัวชว
ี้ ัดที่ 2
.1)

พ

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

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

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

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