ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตคลองเตย

เป าหมาย

4. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ระวังภัยและยาเสพติดมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังยาเสพติดตามภาร
กิจ
(ฝ ายปกครอง)

7. จํานวนการซักซอมการปฏิบัติ
ตามแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยดานความมน
ั ่ คง

ผลผลิต (Output)

9.00 (ครัง้ )

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 1

15. รอยละการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงอาคารที่มีการออก
เลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

5. ความสามารถในการระบาย
นํ้ าจากถนนสายหลักที่มีปัญหา
นํ้ าทวมขังเนื่องจากฝนตก

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

6. รอยละความสําเร็จในการเตรียม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การแกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
ละ)
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 146,700 บาท)

10.000 (ครัง้ )

-

(1) กิจกรรมการซักซอมการปฏิบัติตาม
แผนปองกันและบรรเทาภัยดาน
สาธารณภัยภายในสํานักงานเขตคลองเตย
และเขารวมการซักซอมการปฏิบัติตาม
แผนฯ กับหนวยงานภายนอก
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ละ)
ที่มก
ี ารออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) การตรวจสอบการลงจุดแสดงตําแหนง
ที่มีการอนุญาตใหมีการกอสรางปี 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ละ)
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมการขุดลอกคู - คลอง และ
ละ)
เปิ ดท
 างน้ํ าไหล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมขุดลอกทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ าโดยแรงงานสํานักงานเขตคลอง
เตย
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(3) กิจกรรมขุดลอกทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ าโดยการจางเหมา
(งบประมาณ 785,000 บาท)

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 100.000 (ฐานขอ (1) การจัดทําระบบฐานขอมูลผูประกอบ
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
มูล)
การที่เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
มหานคร (โครงการสํารวจขอมูลระบบ
บําบัดน้ํ าเสียของสถานประกอบการ)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
(งบประมาณ 0 บาท)
8. รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

18. ความสําเร็จของการจัดเก็บราย ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ได 18.1 รอยละความสําเร็จของการ
แจงประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

18. ความสําเร็จของการจัดเก็บราย
ได 18.2 รอยละของการบังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

พ

(ฝ ายโยธา)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

9. รอยละความสําเร็จในการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาคูคลองและ
ถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก

100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ละ)
ภัย
(งบประมาณ 115,000 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการสํารวจและจัดเก็บขอมูลเกี่ยว ละ)
กับก
 ารจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางใน
พื้นที่เขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมเรงติดตามภาษีคางชําระ
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศนพัฒนาคู ละ)
คลอง และถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชา
ภิเษก
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

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

เป าหมาย

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ) 20.350 (รอยละ)
แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97
ตันตอวัน)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

11. พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

(1) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)
(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(4) กิจกรรมบดยอยกิ่งไมจากการตัดแตง
ตนไม
(งบประมาณ 0 บาท)

5.270 (รอยละ) (1) กิจกรรมนัดวันทงิ้ นัดวันเก็บขยะอันต
ราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการบํารุงรักษาปรับปรุง และเพิ่ม ละ)
พื้นที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,700,000 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผูรับผิดชอบ

(3) กิจกรรมการจัดทําคอกปุยหมักริมทาง
(งบประมาณ 0 บาท)

2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด 2.2 รอยละปริมาณ
มูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(993 ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

์ างการเรียนในวิชา ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 59.900 (รอยละ) (1) การประชุมครู
13. ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบระดับชาติขน
ั้
(งบประมาณ 3,000 บาท)
พื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่
กําหนด (ผลลัพธ)
(2) โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายการศึกษา)
(งบประมาณ 1,188,000 บาท)

-

คร

มิติท่ี

(3) โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 54,600 บาท)
(4) โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 50,400 บาท)

าน

(5) โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 49,800 บาท)
(6) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 8,300 บาท)

(8) โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)

ม

(9) โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 169,000 บาท)

ห

(7) โครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 817,200 บาท)

(10) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
“คลองเตยโมเดล” กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,800 บาท)

พ

(11) โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,704,000 บาท)

(12) โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)

ท

(13) โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,216,900 บาท)

กร
ุงเ

(14) พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(15) พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(16) การพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(17) การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 23,800 บาท)

(18) การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 45,900 บาท)

(19) โครงการเปิ ดโลกกวางสูเสนทางอาชีพ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

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

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายเทศกิจ)

17. จํานวนครัง้ ในการรับ - สง
ประชาชนที่ใชบริการโครงการกลับ
บานปลอดภัยไปกับเทศกิจ

(2) โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของกลองวงจรปิด (CCTV) บริเวณ
จุดเสี่ยงภัยตอการเกิดอาชญากรรมใน
พื้นที่เขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 4.00 (ครัง้ ตอวัน)

4.000 (ครัง้ ตอ (1) โครงการกวดขัน - ปรับ ผูฝาฝื นจอด
วัน)
หรือข
 ับขี่รถยนต รถจักรยานยนตบนทาง
เทา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 1.00 (ครัง้ ตอวัน) 100.000 (ครัง้ ตอ (1) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
วัน)
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายเทศกิจ)

12. รอยละความพึงพอใจของผูเขา ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
รวมโครงการศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(3) โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัย (ตูเขียว)
บูรณาการ
(งบประมาณ 0 บาท)

14. จํานวนการจัดกิจกรรมงานวัน ผลผลิต (Output)
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประ
เพณี

3.00 (ครัง้ )

100.000 (รอย (1) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
ละ)
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
1.000 (ครัง้ )

(1) การจัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

-

ม

มิติที่ 1

10. จํานวนการกวดขัน - ปรับ ผู
ฝ าฝื นจอดหรือขับขี่รถยนต รถ
จักรยานยนตบนทางเทา

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการตรวจเฝ าระวังภัยแกไขพ้ น
ื ที่ ละ)
เปลีย
่ วใหเป็ นพ้ น
ื ที่โปรง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

3. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

16. รอยละความพึงพอใจของผูเขา ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 91.550 (รอยละ) (1) โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
รวมโครงการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของงาน
ประจําของสํานักงานเขตคลองเตย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ละ)
ภัยฝ
  ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

-

(2) การสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

คร

มิติท่ี

(3) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(4) โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด
เขตคลองเตย
(งบประมาณ 224,300 บาท)

าน

(5) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 1,119,800 บาท)
(6) โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

(8) การสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอย
โอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

ม

(9) การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,540,000 บาท)

ห

(7) โครงการครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

พ

(10) โครงการเทศกิจ School Zone
Safety Zone
(งบประมาณ 0 บาท)

(11) กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไข
เลือดออก
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(12) โครงการรูใช รูเก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(13) โครงการปรับปรุงซอยแสงจันทร
(งบประมาณ 2,867,000 บาท)

กร
ุงเ

(14) โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสมา
หาร
(งบประมาณ 1,088,000 บาท)
(15) โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชน
หมูบานพัฒนา
(งบประมาณ 1,845,000 บาท)

(16) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดคลอง
เตย
(งบประมาณ 954,000 บาท)

(17) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน
(งบประมาณ 3,981,000 บาท)
(18) โครงการปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1
(งบประมาณ 1,290,000 บาท)

(19) โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิ
ท 16
(งบประมาณ 1,338,000 บาท)
(20) โครงการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 52
(งบประมาณ 1,692,000 บาท)
(21) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนทางเทา
ถนนพระรามที่ 4 บริเวณหน าตลาดคลอง
เตย
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 4

-

คร

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ละ)
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
(งบประมาณ 0 บาท)

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 86.940 (รอยละ) (1) กิจกรรมการประชุมติดตามเรงรัดการ จายเงินงบประมาณในภาพรวม
เบิกจ
 ายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายการคลัง)
2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 2.
2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินของ
ละ)
สํานักงานเขตคลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 98.050 (รอยละ) (1) กิจกรรมการดําเนินการแกไขแกไข
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
ปั ญหาเรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายปกครอง)
3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีสุด
(Best Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การ
(ฝ ายปกครอง)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

100.000 (รอย (1) โครงการคลองสวย นํ้ าใส ใสใจคุณภาพ ละ)
ชีวิต (Best Service ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการทอระบายน้ํ าจุดออนน้ํ าทวม
สะอาด ปลอดขยะ ไรไขมันและเศษอาหาร
(Best Service ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 (รักษารอบ))
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ละ)
ผูรับบ
 ริการโดยการจางหนวยงานภายนอก
ของกองงานผูตรวจราชการ
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) การพัฒนาฐานขอมูล
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ละ)
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงานเขต
คลองเตย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 4

ผูรับผิดชอบ

(ฝ ายปกครอง)

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

าน

มิติที่ 3

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 2.
2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 2

เป าหมาย

ม

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 29 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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