ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางกอกใหญ

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ (ตชว.เจรจาตกลง
10)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 10.00 (ครัง้ /ปี )

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของจํานวนคลองที่ถูกฟ้ ื นฟู ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็ นแกม
ลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ํ าที่
ดีข้ น
ึ  (ตชว.เจรจาตกลง 8) ู

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(ครัง้ /ปี )

(1) ฝึ กซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในพ้ น
ื ที่
เขตบางกอกใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) พัฒนาคู คลองในพ้ น
ื ที่เขตบางกอก
ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) ขุดลอกคลองบางลําเจียก
(งบประมาณ 1,624,900 บาท)

-

ห

(ฝ ายโยธา)

-

าน

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(3) ขุดลอกคลองวัดทาพระ
(งบประมาณ 598,000 บาท)

ม

(4) ขุดลอกคลองซอยจรัญสนิทวงศ 1 จาก
สน.ทาพระถึงทายซอยจรัญสนิทวงศ 1
(งบประมาณ 478,800 บาท)

พ

(5) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองซอยจรัญสนิทวงศ 1 จากคลอง
บางกอกใหญถึงสะพานขามคลองหน า
สถานีตํารวจนครบาลทาพระ
(งบประมาณ 7,943,000 บาท)

ท

รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
/ขยายถนน ตรอก ซอย ตาม
โครงการที่ไดรับอนุมัติงบประมาณ
ประจําปี  พ.ศ. 2563
(ฝ ายโยธา)

(รอยละ)

(1) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4
(งบประมาณ 2,466,000 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(6) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล.(ดาดทองคลอง)
คลองตนไทรซอยเพชรเกษม 7
(งบประมาณ 7,094,800 บาท)

(2) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 4 แยก 3
(งบประมาณ 2,095,000 บาท)
(3) ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ 4 จาก
บริเวณวัดทาพระถึงคลองวัดทาพระ
(งบประมาณ 2,469,000 บาท)
(4) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสาธารณะประโยชน
เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชา
ชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

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

ผลการดําเนิ น
งาน

การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ รอยละของ
ความสําเร็จในการติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

รอยละของการปรับปรุงโรงเรียน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(1) การติดตงั ้ ไฟฟ าแสงสวาง
(งบประมาณ 130,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทาพระ
(งบประมาณ 2,906,900 บาท)

-

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
(ตชว.เจรจาตกลง ๔)

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

มิติที่ 1

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 7. ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
2 รอยละของการบังคับภาษี (ตชว.
เจรจาตกลง 7)
(ฝ ายรายได)

-

(3) โครงการจางเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ในโครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัดศัตรู
พืชตกคางในผักสด
(งบประมาณ 194,900 บาท)

พ

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 7. ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี (ตชว. เจรจาตกลง 7)
(ฝ ายรายได)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 70,000 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการกรุงเทพเขตปลอดยุงลาย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ท

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการแจง การประเมินภาษีสํานักงานเขตบางกอก
ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) โครงการจางงานเพื่อพัฒนาคุณภาพ
งานสุขาภิบาลอาหารในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 194,900 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

(2) ปรับปรุงโรงเรียนวัดประดูฉิมพลี
(งบประมาณ 1,235,000 บาท)

ม

มิติที่ 1

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ตชว.เจรจาตกลง ๑)

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

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

(รอยละ)

(1) รอยละของการบังคับภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่ ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ตชว.
เจรจาตกลง ๒)

(รอยละ)

มิติที่ 1

พืนที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ  (ตชว.เจรจา
ตกลงวัดที่ 5)

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 562,700 บาท)

-

(3) ใหบริการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(ตชว.เจรจาตกลง ๒)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผูรับผิดชอบ

(2) สงเสริมแปรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามา
ใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) จัดเก็บขยะอันตรายจากแหลงกําเนิด
นํ าสงศูนยหนองแขม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการบํารุงรักษาปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)

-

ม

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(รอยละ)

(4) รณรงคประชาสัมพันธใหความรูแก
ประชาชนคัดแยกขยะอยางถูกวิธีตามหลัก
3R
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

(2) ปลูกและขยายพันธตนรวงผ้ งึ
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

์ างการเรียน ในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบ ทางการศึกษาระดับ
ชาติ ขัน
้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียน มี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ ที่กําหนด
(ผลลัพธ) (ตชว.เจรจาตกลง ๖)
(ฝ ายการศึกษา)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) ประชุมครู
(งบประมาณ 3,100 บาท)

-

(2) ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(3) สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 11,600 บาท)

าน

(4) พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)

คร

มิติท่ี

(5) จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)

ห

(6) พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)

ม

(7) สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 68,600 บาท)
(8) สอนภาษาจีน
(งบประมาณ 637,200 บาท)

พ

(9) จางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,955,800 บาท)

ท

(10) เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 800,400 บาท)

กร
ุงเ

(11) สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 42,800 บาท)
(12) พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(13) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(14) วายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 112,500 บาท)
(15) เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 54,600 บาท)
(16) ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,680,000 บาท)
(17) โครงการคาซอมแซมโรงเรียน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ความลอแหลมตอการ เกิดอาชญากร
รม (ตชว.เจรจาตกลง ๓)

(รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน (ตูเขียว)
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี

(2) เทศกิจอาสาพานองขามถนน/อาสาจร
าจร
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการบูรณาการผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(4) โครงการการจัดระเบียบการจอดรถบน
ทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการปรับสภาพแวดลอมจุดเสี่ยง
ตอการเกิดอาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของความพึงพอใจของ
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย
บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(BFC)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรมจัดงานวันสําคญ
(ฝ ายปกครอง)

ห
-

(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,070,000 บาท)

-

(1) กิจกรรมศูนยบริการราชการฉับไว ใส
สะอาด (BFC)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) จัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

ม

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน

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

พ

มิติที่ 1

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ภูมิปัญญา)

ท

มิติที่ 1

จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่น ผลผลิต (Output) 3.00 (ภูมิปัญญา)
หรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ  (ตชว.เจรจา
ตกลง 9)

ผลผลิต (Output) 4.00 (ระดับมาก)

(ระดับมาก)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(6) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติ
งานไดตามแผนที่กําหนด

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัรป องกันภัย ฝ ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวัง
ภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 73,200 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(รอยละ)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

(รอยละ)

(1) กิจกรรม การลงจุดแสดงตําแหนงของ อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการการใหบริการดานทะเบียน
นอกเวลาราชการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงของอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการขออนุญาตกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 430,500 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายทะเบียน)

สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
ที่มาใชบริการนอกเวลาราชการ
(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

-

ห

(สํารอง) โครงการตาง ๆ2222

(ฝ ายโยธา)

จํานวนครัง้ ในการการจัดกิจกรรมสง ผลผลิต (Output) 1,550.00 (ครัง้
เสริมการออกกําลังกายและกีฬาให
ตอป
 ี)
กับประชาชนในพ้ น
ื ที่เขต

(ครัง้ ตอปี)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ 1

าน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของจํานวนผูเขารับการฝึก
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
อาชีพผานการประเมินตามมาตรฐาน
ที่วิทยากรกําหนด
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความพึงพอใจของประชาชน ผลผลิต (Output) 4.00 (ระดับมาก)
ที่รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทาง
การเงิน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน

ผลผลิต (Output) 4.00 (ครัง้ ตอปี)

(รอยละ)

-

ม

มิติที่ 1

(ิรอยละ)

พ

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (ิรอยละ)

ท

มิติที่ 1

(สํารอง) โครงการตาง ๆ111111

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(4) โครงการ "กรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
" ประจําปี งบประมาณ 2563 สํานักงานเขต
บางกอกใหญ
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 817,900 บาท)
(1) ฝึ กอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 68,000 บาท)

-

(ระดับมาก)

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

(ครัง้ ตอปี)

(1) ครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

รอยละของการใหสวัสดิการและการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
สงเคราะหตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครแกผูดอยโอกาสที่
ยื่นคํารองขอความชวยเหลือ

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 2 2.1 (2.2.1) การจัดทํางบ
การเงินประจําปี งบประมาณพ.ศ.
2562
(ฝ ายการคลัง)

มิติที่ 2 (2.2.2) คะแนนของความ
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

มิติที่ 3 (3.1) ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3 (3.3) ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output)

4.00 (มาก)

(มาก)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

มิติที่ 4

มิติที่ 3 (3.2) รอยละความสําเร็จ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด (Best Service) รักษารอบ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 4 (4.1) รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

(2) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

(1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (มิติที่ 2
(2.2.1))
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

มิติที่ 4 (4.2) ระดับความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของหนวยงานครบตาม
ขัน
้ ตอน 4 ขัน
้ ตอน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 2 (2.1) รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม

-

(1) คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
(มิติที่ 2 (2.2.2)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่
ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
(2) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) รักษน้ํ า รักษคลอง รักษสิ่งแวดลอม รัก บางกอกใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(ฝ ายโยธา)

(รอยละ)

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

ท

มิติที่ 3

มิติที่ 3 (3.2) รอยละความสําเร็จ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด (Best Service)

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) โครงการตลาดรักษสิ่งแวดลอม ณ บาง กอกใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

คร

เป าหมาย

าน

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

(ฐานขอมูล)

(1) กิจกรรมความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขต
บางกอกใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ ประมาณในภาพรวม (มิติที่2 (2.1))
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 39 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

-

7/8

ขอมูล ณ วันท่ี 22-01-2020

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

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

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