ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตหวยขวาง

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

เป าหมาย

(ฝ ายปกครอง)

(ยุทธศาสตร)รอยละของการลงจุด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น ฝายทะเบียนและฝายโยธา)

(ยุทธศาสตร/นโยบายผว.กทม.)รอย ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 94.580 (รอยละ)
ละความพึงพอใจของประชาชนใน
การรับบริการ ณ ศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด เขตหวยขวาง
(BFC)(ผลลัพธ)
(ฝ ายทะเบียน)

10.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง(ฝ ายโยธา)
(ฝ ายโยธา)

1.ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมฯ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

4.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ฝ าย
สิ่งแวดลอมฯ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

7.ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
แหลงกําเนิด(ฝ ายรักษาฯ)

มิติที่ 1

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (จํานวนฐาน 1.000 (จํานวน (1) มิติที่1(บูรณาการ)กิจกรรมการจัด
ขอมูล)
ฐานขอมูล)
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ น
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ) 95.900 (รอยละ) (1) มิติที่1(บูรณาการ)โครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 108,000 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

3.จุดเสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากร
รม(ฝ ายเทศกิจ)
(ฝ ายเทศกิจ)

100.000 (รอย (1) การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและรักษา
ละ)
ความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่กลุมเขต
กรุงเทพกลาง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการสํารวจและประชาสัมพันธ ละ)
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเรงรัด
ติดตามภาษีคางชําระ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) รณรงคสงเสริมการลดและคัดแยกขยะ ละ)
อันตรายจากครัวเรือน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) สงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อ
นํ ามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(3) สงเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)

102.730 (รอย (1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
ละ)
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,300,000 บาท)

-

12.00 (ครัง้ )

100.00 (รอยละ)

100.000 (ครัง้ ) (1) กิจกรรม Big Cleaning เขตหวยขวาง (งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 41,300 บาท)
(2) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 79,800 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 1

(1) กิจกรรมจัดตงั ้ ศูนยบริหารราชการ
ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear :
BFC) เขตหวยขวาง
(งบประมาณ 0 บาท)

100.00 (รอยละ)

(ยุทศาสตร)จํานวนครัง้ ในการจัดกิจ ผลผลิต (Output)
กรรม Big Cleaning Day(ฝ าย
รักษาฯ)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชา
6.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหน
ด(O-NET)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

5.พ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ (ฝ ายรักษาฯ)

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงขอมูลออกเลขรหัส
ละ)
ประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายทะเบียน)

(ฝ ายรายได)

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

1.00 (จํานวนครัง้ 1.000 (จํานวน (1) (มิติที่1#แผนกทม.)โครงการอาสา
)
ครัง้ )
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด
(งบประมาณ 44,700 บาท)

าน

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

(ยุทธศาสตร/ตชว.เสริม)จํานวนครัง้
ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(3) โครงการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสู
อาชีพ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
ละ)
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) เปลี่ยนพ้ น
ื ที่เปลี่ยวเป็ นพ้ น
ื ที่โปรง
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

(ฝ ายเทศกิจ)

(ยุทธศาสตร)รอยละของประชาชนมี ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
ความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ออกตรวจจุดกวดขันทงิ้  จับ-ปรับ
ของสํานักงานเขต(ฝ ายเทศกิจ)
(ฝ ายเทศกิจ)

(ยุทธศาสตร/ตชว.เสริม)รอยละของ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอการจัดระเบียบหาบเรแผง
ลอย (ฝ ายเทศกิจ)

-

100.000 (รอย (1) โครงการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ละ)
การจัดระเบียบหาบเร-แผงลอยในจุดผอน
ผัน(ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายเทศกิจ)

(ยุทธศาสตร)1.รอยละของเด็กใน
ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ) 50.000 (รอยละ) (1) โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
เรียนกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย
(งบประมาณ 42,500 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร)รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร/ตชว.เสริม)รอยละ
ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ)
ความพึงพอใจของกลุมเป าหมายที่
เขารวมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร/ตชว.เสริม)รอยละ
ความพึงพอใจของผูสูงอายุที่เขารับ
การบริการในพ้ น
ื ที่เขตหวยขวาง
(ฝ ายพัฒนาชุมชนฯ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร)รอยละขอผูที่ไดรับ
ความรูเรื่องการบริหารการเงินมีการ
วางแผนทางการเงินเพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
ละ)
(งบประมาณ 52,500 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
ละ)
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรม Bangkok Specail Care ดู
ละ)
แล หวงใย ใสใจ ผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต ละ)
มัน
่ ค
 ง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

9.ระดับความสําเร็จของการแจง
ผลผลิต (Output) 80.00 (จํานวน 3 100.000 (จํานว
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
ชองทาง รอยละ)
น 3 ชองทาง
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ (ฝ าย
รอยละ)
พัฒนาชุมชนฯ) 1.จํานวนชวง
ทางการประชาสัมพันธฯ 2. รอยละ
ความพึงพอใจของผูสุงอายุที่มารับ
บริการดานสวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูง
อายุ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร) จํานวนภูมิปัญญาผูสุ
งอายุเพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 1.00 (จํานวนภูมิ
ปั ญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ยุทธศาสตร)จํานวนชองทางการเผย ผลผลิต (Output) 5.00 (จํานวน 5
แพรประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวน
ชองทาง)
ประชาชนเขารวมงานวันสําคัญฯ
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละของชุมชนที่เบิกจายคา
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

1. รอยละของผูสูงอายุตามทะเบียน
ราษฎที่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุในปีงบประมาณถัดไป
ไดรับทราบสิทธิ 2. รอยละความพึง
พอใจของผูย่ น
ื คํารองลงทะเบียนรับ
สวัสดิการและการสงเคราะห

(จํานวนภูมิ
ปั ญญา)

(2) โครงการสงเสริมการวางแผนทางการ
เงิน เพื่อขจัดปัญหาความยากจนอยาง
ยัง่ ยืน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติ งานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(2) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

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

100.000 (จํานว (1) โครงการจัดงานวันสําคัญและอนุรักษ
น 5 ชองทาง) สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 112,500 บาท)

-

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมจุดกวดขันทงิ้  จับ - ปรับ
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

เป าหมาย

2.00 (จํานวนครัง้
100.000
(1) กิจกรรมกวดขันรถยนตและรถ
/วัน)
(จํานวนครัง้ /วัน) จักรยานยนตจอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
กิจกรรมการออกกําลังกาย

(รอยละ)

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

- จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
10 ครัง้  - รอยละความพึงพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรมรณรงคเคลื่อนที่
สงเสริมการวางแผนทางการเงิน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

าน

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

8. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การตงั ้ จุดกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความพึงพอใจของผูย่ น
ื
คํารองลงทะเบียนรับสวัสดิการและ
การสงเคราะห

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
กิจกรรมการเลนกีฬาและลานออก
กําลังกายในลานกีฬา

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารับ
การฝึกอบรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรม

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(งานประจําทุกฝาย)รอยละความ
สําเร็จของการปฏิบัติราชการงาน
ประจําพื้นฐาน
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย
100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของ ละ)
คณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,650,000 บาท)
(2) โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

คร

(3) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 819,900 บาท)
(4) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 811,800 บาท)
(5) กิจกกรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตหวยขวาง(งานประจํา)
(งบประมาณ 0 บาท)
(6) (มิติที่1ตามภารกิจ)โครงการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

าน

(7) (งานประจํา)กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต
สํานักงานเขตหวยขวาง
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 4,700 บาท)
(9) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)

(13) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 22,600 บาท)
(14) โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(15) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,970,500 บาท)
(16) โครงการการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,033,200 บาท)

ท

(17) โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ม

(12) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,914,000 บาท)

พ

(11) โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 39,900 บาท)

ห

(10) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 6,700 บาท)

(18) โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

กร
ุงเ

(19) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 269,700 บาท)

(20) โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(21) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 224,300 บาท)

(22) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,160,000 บาท)
(23) โครงการการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)

(24) กิจกรรมการสํารวจพ้ น
ื ที่เพื่อตรวจ
สอบและจัดเก็บภาษีปายรายใหม
(งบประมาณ 0 บาท)

(25) มิติที่1(งานประจํา)โครงการกรุงเทพฯ
เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(26) กิจกรรมอาสาพานองขามถนน
(งบประมาณ 0 บาท)
(27) ประเมินผลความพึงพอใจของผูรับ
บริการดานงานทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)

(28) ปรับปรุงพ้ น
ื สนามเด็กเลนภายในสวน
พรรณภิรมย
(งบประมาณ 676,000 บาท)

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

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี  งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัด 3.1 ระดับความ
สําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.3 ระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.2 รอยละความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี
2563
(ฝ ายโยธา)

(มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความ
สําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการดีที่สุด(Best Service รักษา
รอบ)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
(มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัดที่4.1 รอยละความ
สําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

(มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัดที่4.2ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผลผลิต (Output) 1.50 (รอยละ 1.
5)

(รอยละ 1.5)

(1) กิจกรรม การจัดทํางบการเงินและ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี  งบประมาณ 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

7.000 (รอยละ) (1) (มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัด3.1กิจกรรมการจัดการ เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (รอยละ)

6.000 (รอยละ) (1) (มิติที่3)ตัวชว
ี้ ัดที่3.3กิจกรรมความพึง พอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) คลองสวยน้ํ าใส สายคลองสามเสน
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

7.000 (รอยละ) (1) โครงการรวมใจภักษ รักษวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก(รักษารอบ Best Service
)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (รอยละ)

6.000 (รอยละ) (1) (มิติที่4)ตัวชว
ี้ ัด4.1กิจกรรมการพัฒนา ฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (รอยละ)

4.000 (รอยละ) (1) (มิติที่4.2)กิจกรรมอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 40 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

คร

มิติที่ 3

ผลการดําเนิ น
งาน

-

าน

มิติที่ 3

เป าหมาย

-

ห

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 7.00 (รอยละ 7) 100.000 (รอยละ (1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณ ในภา จายงบประมาณในภาพรวม
7)
พรวม
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายการคลัง)

-

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

ม

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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