ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางพลัด

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ปี  2563 ๔. รอยละของอาสาสมัคร ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ) 66.290 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด ไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ โดยคิดจากตัวชี้
วัดรอยละ 60
(ฝ ายปกครอง)

ปี  2563 ๑๔. รอยละของการลงจุด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร และตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของ
ละ)
อาคารที่อนุญาตใหกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ 1

ปี  2563 ๕. รอยละของจํานวนคลอง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ที่ถูกฟ้ ื นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ
เพื่อเป็ นแกมลิงธรรมชาติและมี
ระบบระบายน้ํ าที่ดีข้ น
ึ
(ฝ ายโยธา)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 115,000 บาท)

-

(2) กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของ
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

100.000 (รอย (1) โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล. ละ)
ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน
จากคลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิ
ทยาคม
(งบประมาณ 6,100,000 บาท)
(2) โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ลํากระโดงสาธารณะ จากขางสถานี
ตํารวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึง
ษาราม
(งบประมาณ 3,970,000 บาท)

ห

(3) แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บ
ขยะ วัชพืช
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ปี  2563 ๗. รอยละความสําเร็จใน
การสงเสริมใหสถานประกอบการ
อาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ปี  2563 ๑. ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ปี  2563 ๑๗.๑ รอยละความสําเร็จ
ของการแจงประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

ปี  2563 ๑๗.๒ รอยละของการบังคับ
ภาษี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

มิติที่ 1

-

(รอยละ)

ปี  2563 ๒.๒ รอยละปริมาณมูลฝอย ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ) 10.170 (รอยละ)
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓
ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
ปี  2563 ๙. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ปี  2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ผานการอบรม
(ฝ ายการคลัง)

ปี  2563 ๓. พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

(1) โครงการติดตามเรงรัดการบังคับภาษี
สํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอย
อันตรายจากอาคาร บานพักอาศัยและชุม
ชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียว
ละ)
ตามนิยามของฐานขอมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ปี  2563 ๒. การลดและการคัดแยก ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ) 16.250 (รอยละ)
มูลฝอยที่แหลงกําเนิด ๒.๑ รอยละ
ของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและ
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐
(๒,๔๑๙.๙๗ ตันตอวัน) (ผลผลิต)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการ
ปี  2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิท
เรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑที่กําหนด

-

100.000 (รอย (1) โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ ละ)
สิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรายได)

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

100.00 (รอยละ) 69.900 (รอยละ) (1) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 126,100 บาท)

-

(2) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 100,800 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 1

100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมือง
ละ)
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 85,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
มูล)
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 1

-

พ

มิติที่ 1

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(5) แผนการทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
(งบประมาณ 931,000 บาท)

100.000 (รอย (1) ป องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 1

ปี  2563 ๖. - รอยละของชุมชนที่มี ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก
ครบ ๔ กิจกรรม - จํานวนผูปวยดวย
โรคไขเลือดออกลดลงจากฐานปี
๒๕๖๒

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ม

(4) กิจกรรมรณรงคไมทงิ้ ขยะลงในคู คลอ
ง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

4.00 (ระดับ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ระดับ)

(3) คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(1) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานงบประมาณ การเบิกจายเงินและการ
พัสดุ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) แผนการติดตงั ้ ไฟฟ าและซอมแซม
ละ)
ไฟฟ าแสงสวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

(2) โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายเทศกิจ)

ปี  2563 ๑๐.๒ จํานวนครัง้ ในการ
ผลผลิต (Output)
ถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุที่เพิ่ม
ขึ้นใหม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ปี  2563 ๑๑. รอยละของแรงงาน
ผลผลิต (Output)
นอกระบบ/ผูมีรายไดนอยที่ไดรับ
ความรูเรื่องการบริหารการเงิน มีการ
วางแผนทางการเงิน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00 (ระดับ)

4.910 (ระดับ)

(1) โครงการตรวจจุดกวดขัน จับ - ปรับผู ทิง้ ขยะ
(งบประมาณ 0 บาท)

2.00 (ครัง้ )

4.000 (ครัง้ )

(1) กิจกรรมถายทอดและเผยแพร
ภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุ
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

5.250 (รอยละ) (1) โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ
คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

ปี  2563 ๑๓. จํานวนชองทางการ
ผลผลิต (Output) 2.00 (ชองทาง) 2.000 (ชองทาง) (1) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
เผยแพรความรูความเขาใจดานพหุ
สําคัญอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอยาง
(งบประมาณ 500,000 บาท)
หลากหลายชองทาง

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ปี  2563 ๑๕. รอยละของสํานักงาน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เขตมีการจัดเวทีใหภาคประชาชน
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
พื้นที่กําหนดนโยบายการพัฒนาเขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ปี  2563 ๑๐.๑ จํานวนภูมิปัญญาจาก ผลผลิต (Output) 2.00 (ภูมิปัญญา)
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ 
(ตัวชว
ี้ ัดนี้บันทึกใหมเมื่อเดือน
มีนาคม 2563 เนื่องจากเจาหน าที่
ของ สยป. ตรวจและทําหายจาก
ระบบเดลี่แพลน)

100.000 (รอย (1) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
ละ)
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)
4.000 (ภูมิ
ปั ญญา)

(1) โครงการคาใชจายโครงการศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2563 ๘. ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการออกตรวจจุด
กวดขันทงิ้ จับ-ปรับของสํานักงาน
เขต

-

-

าน

มิติท่ี
มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(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) ขุดลอกคลองบางพลู
ละ)
(งบประมาณ 1,825,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ขุดลอกคลองวัดรวก
(งบประมาณ 651,000 บาท)
(3) ขุดลอกคลองบางรัก
(งบประมาณ 878,000 บาท)
(4) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 267,200 บาท)

คร

(5) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 700,000 บาท)
(6) โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(7) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 115,200 บาท)
(8) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 87,900 บาท)

าน

(9) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 21,300 บาท)
(10) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู ลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(11) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,900 บาท)
(12) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 32,200 บาท)

ห

(13) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 1,665,000 บาท)
(14) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 2,904,000 บาท)

ม

(15) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,106,400 บาท)
(16) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 241,200 บาท)
(17) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 67,200 บาท)

พ

(18) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 314,400 บาท)
(19) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(21) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,418,900 บาท)
(22) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

กร
ุงเ

(23) ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทร
สถิตย)
(งบประมาณ 641,000 บาท)

ท

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

(24) ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด
(งบประมาณ 2,078,000 บาท)

(25) ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(งบประมาณ 1,158,000 บาท)
(26) ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
(งบประมาณ 489,000 บาท)

(27) ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
(งบประมาณ 663,000 บาท)
(28) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ออกกําลังกาย
(งบประมาณ 781,300 บาท)
(29) โครงการคาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,570,000 บาท)

(30) โครงการคาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(31) โครงการคาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 282,600 บาท)
(32) โครงการคาใชจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,665,700 บาท)

(33) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(34) โครงการคาใชจายโครงการครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(35) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงถนน
ตรอกซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อ
แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

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

มิติที่ 3

ปี  2563 20. มิติที่ ๒.๒ ความสําเร็จ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 98.000 (รอยละ)
ของการจัดทํางบการเงินและรายงาน
สรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ฝ ายการคลัง)

ปี  2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของ
ความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
สรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

ปี  2563 22. มิติที่ ๓.๑ ระดับความ ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
สําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจง
จากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ปี  2563 24. มิติที่ ๓.๓ ระดับความ
พึงพอใจของผูรับบริการ

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ฝ ายปกครอง)

ปี  2563 23. มิติที่ ๓.๒ รอยละความ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สําเร็จของการดําเนินโครงการให
บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

มิติที่ 4

ปี  2563 25. มิติที่ ๔.๑ รอยละความ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ปี  2563 26. มิติที่ ๔.๒ ระดับความ
สําเร็จของการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและ การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ
.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตบางพลัด
(ฝ ายการคลัง)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน) 98.000 (คะแนน) (1) กิจกรรมการบันทึกรายการทรัพยสิน
และการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 4

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

5.00 (ระดับ)

-

100.000
(คะแนน)

(1) กิจกรรมติดตามการแกไขปัญหาเรื่องที่ ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

4.285 (ระดับ)

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการตอการใหบริการของสํานักงานเขต
บางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการสรางรอยยม
ิ้ ริมคลองบางพลู
ละ)
ชุมชนรวมใจและใสใจสภาพแวดลอม
(โครงการ Best Service)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการไฟฟ าซอยสาธารณะเพื่อ
ประชาชน (รักษารอบโครงการ Best
Service)
(งบประมาณ 0 บาท)

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

คร

มิติที่ 3

เป าหมาย

-

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 87.650 (รอยละ) (1) กิจกรรมการติดตามการใชจายงบ
ประมาณประจําปี  2563 ของสํานักงานเขต
บางพลัด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (ระดับ) (1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของหนวยงาน (สํานักงาน
เขตบางพลัด)
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 29 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ปี  2563 19. มิติที่ ๒.๑ รอยละของ
ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

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