ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตหนองแขม

(ฝ ายปกครอง)

-รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
และตําแหนงอาคารที่มีการออกล
ขรหัสประจําบาน (ผลผลิต)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่
เสี่ยงอัตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด (ผลผลิต)

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) โครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูล
มูล)
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
ละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการอนุญาตใหมีการกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต (Output)

1.00 (แผน)

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

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

ความสําเร็จของโครงการที่เกี่ยวกับ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํ าที่
ไดรับงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได
ดําเนินการปรับปรุงเสร็จสน
ิ้ ทัน
ภายในกําหนดสัญญา

-

100.000 (แผน) (1) แผนการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย/ที่มีขอมูลครบถวน
และจัดสงภายในกําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการความสําเร็จในการติดตงั ้
ละ)
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
หรือเสี่ยงอันตรายในพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม
(งบประมาณ 2,730,000 บาท)

-

100.000 (รอย (1) เตรียมความพรอมและแกไขปัญหา
ละ)
นํ้ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตหนองแขม
(งบประมาณ 985,000 บาท)

-

100.000 (รอย (1) ขุดลอกคลองราษฎรเจริญสุข จาก
ละ)
คลองมหาศรถึงคลองทวีวัฒนา
(งบประมาณ 2,331,400 บาท)

-

(ฝ ายโยธา)

รอยละของงานปรับปรุง/ขยายถนน ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 95.670 (รอยละ) (1) ปรับปรุงถนนชุมชนชายแดน ชวงที่ 1 ตรอกซอย ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
จากอาคารเลขที่ 29/1 ถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานครและซอยแยก จํานวน 6
(ฝ ายโยธา)
ซอย ชวงที่ 2 จากหมูบานรัฐเอื้อราษฎรถึง
คลองกํานันประทีป
(งบประมาณ 27,832,000 บาท)
(2) ปรับปรุงถนนสวัสดิการ 1 ถนน
สวัสดิการ 2 และถนนสวัสดิการ 2 ซอย 4
จากอาคารเลขที่ 9/5-7 ถึงถนนสวัสดิการ
1
(งบประมาณ 3,023,700 บาท)

มิติที่ 1

(3) ปรับปรุงซอยแยกซอยสนอง จากบาน
เลขที่ 54 จนถึงสน
ิ้ สุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 9,464,400 บาท)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 94.290 (รอยละ) (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
สถานประกอบการอาหารมีการ
ภัย
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
(งบประมาณ 81,000 บาท)
ปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม (ผลผลิต)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

าน

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

3.000 (จํานวน) (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพ หมานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 175,400 บาท)

ห

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

เป าหมาย
3.00 (จํานวน)

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

จํานวนกิจกรรมที่อาสาสมัคร
ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดไดดําเนินการหรือมีสวนรวม
ดําเนินการตอปี

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
ละ)
(งบประมาณ 520,800 บาท)

-

(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขา
ภิบาล สิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,075 บาท)

100.000 (รอย (1) เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการสงเสริมการคัดแยกและ
ละ)
รวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอย
อิเลคทรอนิกสที่แหลงกําเนิดอยางมีประ
สิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)
(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

-

-

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

1.รอยละของปริมาณมูลฝอยคัดแยก ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ ปี  พ.ศ.
2560

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยใน 14 กลุมเป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 59,700 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(3) กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอินทรียจาก
แหลงกําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(4) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(5) กิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล สํารวจ
จากรานคาของเกาและพนักงานคัดแยก
จากรถเก็บขนมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน ผลผลิต (Output)
การจอดรถยนตรถจักรยานยนตหรือ
ขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทาลด
ลง
(ฝ ายเทศกิจ)

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมสง
เสริมการออกกําลังกาย / แขงขัน
กีฬา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
และวัฒนธรรม ที่ไดรับการสงเสริม
การทองเที่ยว
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของภูมิปัญญาที่
ไดรับการคัดเลือกและเผยแพร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของกลุมเป าหมายที่เขารวม
กิจกรรมอบรมสงเสริมการบริหาร
เงินออมครอบครัว
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูเขารับการฝึกอาชีพมี
ความรูผานเกณฑที่กําหนด

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ครัง้ )

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,246,300 บาท)

-

ผลผลิต (Output)

2.00 (แหง)

(แหง)

(1) สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตชาวหนองแขมอยางยงั ่ ยืน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

-

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 100,000 บาท)

-

(ระดับ)

(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

(รอยละ)

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

(รอย)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 147,400 บาท)

3.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ผลผลิต (Output)
ความรูที่ไดจากการรวมกิจกรรมเพิ่ม
ขึ้น(ผลลัพธ)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

7.00 (ครัง้ )

ระดับความพึงพอใจที่มีตอการเขา
ผลผลิต (Output)
รวมกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุน
วันสําคัญของไทย/วันสําคัญของไทย
/วันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญ
ทางประเพณี
รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรมมี
ความรูเพิ่มข้ น
ึ

100.000 (รอย (1) โครงการกวดขันผูจอดหรือขับขี่ รถ
ละ)
ยนต รถจักรยานตบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

5.00 (รอยละ)

-

80.00 (รอย)

าน

(ฝ ายเทศกิจ)

100.000 (รอย (1) ตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยง
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ม

มิติที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

100.00 (รอยละ) 66.900 (รอยละ) (1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 260,400 บาท)

พ

มิติที่ 1

(ฝ ายการศึกษา)

ผลลัพธ
(Outcome)

ท

มิติที่ 1

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(6) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการมูลฝอยและสิ่งแวด
ลอม
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของงานประจํา
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 90.000 (รอยละ) (1) ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล เรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 5,580,000 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(5) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(6) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

าน

(7) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 320,000 บาท)
(8) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 12,600 บาท)
(9) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 57,900 บาท)
(10) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 13,900 บาท)

ห

(11) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 26,200 บาท)
(12) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

ม

(13) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)
(14) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดี อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 5,401,200 บาท)

พ

(15) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 627,300 บาท)

(17) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 154,400 บาท)
(18) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 86,600 บาท)

กร
ุงเ

(19) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ท

(16) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,187,400 บาท)

(20) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(21) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 6,072,000 บาท)
(22) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 3,145,200 บาท)

(23) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(24) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(25) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(26) ปรับปรุงโรงเรียนบานขุนประเทศ
(งบประมาณ 1,841,500 บาท)

(27) ปรับปรุงโรงเรียนมนตจรัสสิงหอนุสร
ณ
(งบประมาณ 1,726,800 บาท)
(28) โครงการเทศกิจอาสาจราจร/พานอง
ขามถนน
(งบประมาณ 0 บาท)
(29) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

ผูรับผิดชอบ
-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

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

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562

(รอยละ)

(1) คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

4.487 (ระดับ)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการตอการใหบริการของสํานักงาน
เขต
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

(ฝ ายการคลัง)

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 96.00 (รอยละ)
จายงบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

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

-

คร

มิติที่ 2

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เป าหมาย

ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่อง ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ) 96.620 (รอยละ) (1) การแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน รองเรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ
/ผูรบ
ั บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายปกครอง)
รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
โครงการการใหบริการที่ดีที่สุด(Best
Service)
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการการใหบริการที่ดีที่สุด
(best service) (รักษารอบ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

100.000 (รอย (1) พลิกฟ้ ื นคืนคลองราษฎรเจริญสุขสูการ ละ)
พัฒนาอยางยงั ่ ยืน
(งบประมาณ 2,331,400 บาท)

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย ละ)
เหตุร
 ําคาญไดรับการแกไขชุมชนเขตหนอง
แขม
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการการจัดการความเสี่ยงในการ
ละ)
ทํางานของสวนราชการสังกัดสํานักงาน
เขตหนองแขม
(งบประมาณ 0 บาท)

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

-

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 1

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