ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตสวนหลวง

7.000 (ครัง้ )

(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการออกแบบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
และจัดทํารายการของสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและผู
พิการ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคา
ร และตําแหนงของอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการออกแบบและจัด
ละ)
ทํารายการของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูสูงอายุและผูพิการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน ที่
บานตามระบบการรายงานผลการออกเลข
รหัสประจําบานของสํานักผังเมือง(ต
ามแบบ ทร.900)
(งบประมาณ 0 บาท)

- การสํารวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 80.000 (รอยละ) (1) กิจกรรมการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง เสี่ยงอันตรายและจัดทําแผนติดตงั ้
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางเพื่อแกไข
(งบประมาณ 0 บาท)
ปั ญหาในพ้ น
ื ที่เสี่ยงฯ - รอยละของ
ความสําเร็จในการติดตงั ้ /ซอมแซม
ไฟฟ าแสงสวาง ในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือ
เสี่ยงอันตรายตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ ผลผลิต (Output)
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิด
ชอบของสํานักงานเขต

100.00 (100)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออก ครบ 4 กิจ
กรรม

(2) กิจกรรมการพัฒนาคูคลองในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

การจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท (ภาษี
ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และ
ภาษีบํารุงทองที่) -รอยละของยอด
รวมการจัดเก็บภาษี ๓ ประเภท ตาม
ยอดรวมประมาณการภาษี ๓ ภาษี ที่
สํานักการคลังกําหนด (ผลลัพธ) รอยละของยอดรวมการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
คางชําระ ๓ ประเภท (ผลลัพธ)
(ฝ ายรายได)

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

100.000 (100) (1) กิจกรรมการออกปฏิบัติงานของหนวย BEST
(งบประมาณ 0 บาท)

(3) โครงการจางเหมาลางทําความสะอาด
ทอระบายน้ํ า
(งบประมาณ 1,766,000 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรคไข ละ)
เลือดออก
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ละ)
ภัย
(งบประมาณ 75,000 บาท)

-

(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 162,300 บาท)

101.200 (รอย (1) โครงการเรงรัดการจัดเก็บภาษีโรง
ละ)
เรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
ป าย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

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

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ
-

(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมการซักซอมปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและ
สาธารณภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

เป าหมาย
2.00 (ครัง้ )

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

การซักซอมการปฏิบัติการตามแผน ผลผลิต (Output)
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ดานความมน
ั ่ คง

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(2) กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมที่ดี
ของเมืองตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(3) กิจกรรมปลูกตนรวงผ้ งึ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด - ผลผลิต (Output)
รอยละของปริมาณมูลฝอยอินทรียที่
คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชนที่
แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี
๒๕๖๑ -รอยละของปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๑
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

เป าหมาย
5.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

12.970 (รอยละ) (1) อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 440,300 บาท)

-

(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปขยะเศษ
อาหารเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี

(4) กิจกรรมรณรงคสงเสริมการลดและคัด
แยกขยะจากแหลงกําเนิดในกลุมเป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(5) กิจกรรมนัดเวลาทงิ้ นัดเวลาเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

์ างการเรียนในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 91.830 (รอยละ) (1) คาใชจายในการประชุมครู
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
(งบประมาณ 10,500 บาท)
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นตามเกณฑที่กําหนด
(2) คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,460,000 บาท)
(ฝ ายการศึกษา)
(3) คาใชจายโครงการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 1,152,000 บาท)

-

คร

(4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 106,800 บาท)
(5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,464,000 บาท)
(6) คาใชจายในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,400 บาท)

าน

(7) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 86,600 บาท)
(8) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 3,505,800 บาท)

(12) คาใชจายโครงการสอนภาษามลายู
(งบประมาณ 144,000 บาท)
(13) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(14) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(15) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 402,400 บาท)
(16) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 205,800 บาท)

ท

(17) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 308,000 บาท)

ม

(11) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน และสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

พ

(10) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 42,500 บาท)

ห

(9) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 123,500 บาท)

(18) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 367,900 บาท)

กร
ุงเ

(19) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ รุนใหญ
(งบประมาณ 93,000 บาท)

(20) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,680,000 บาท)
(21) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดใต
(งบประมาณ 3,393,000 บาท)

(22) โครงการปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวา
อุปถัมภ
(งบประมาณ 1,865,000 บาท)

(23) โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ
(งบประมาณ 2,436,000 บาท)
(24) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบอ
(งบประมาณ 3,678,000 บาท)

(25) โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลองกลัน
ตัน
(งบประมาณ 1,191,000 บาท)
(26) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน
(งบประมาณ 1,463,000 บาท)
(27) โครงการปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก
(งบประมาณ 1,578,000 บาท)

(28) โครงการปรับปรุงโรงเรียนสุเหราใหม
(งบประมาณ 3,489,000 บาท)
(29) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 28,600 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

-การจัดใหมีจุดกวดขันทงิ้ สิ่งใดๆ ใน ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
พื้นที่สาธารณะ -การจัดใหมีกิจกรรม
รณรงค ประชาสัมพันธในพ้ น
ื ที่เขต ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ
มากตอการมีจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ
ในพ้ น
ื ที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)

-จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่
กวดขันพิเศษ -ประชาชนที่ใช
ทางเทาบริเวณจุดกวดขันพิเศษมี
ความพึงพอใจตอการตรวจจุดกวด
ขันพิเศษ

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)

รอยละของจุดเสี่ยงภัยไดรับการเฝ า ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ระวังและตรวจตรา
(ฝ ายเทศกิจ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) โครงการไมทงิ้  ไมจับ ไมปรับ
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

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

-

100.000 (รอย (1) โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยตอการ
ละ)
เกิดอ
 าชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติท่ี

(2) โครงการเทศกิจอาสาจราจร
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของจํานวนอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
เขตสวนหลวงที่ปฏิบัติหน าที่
ประจําศูนยวิทยุ เขตสวนหลวง
ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๒

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

-รอยละความสําเร็จของการให
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
บริการประชาชนงานทะเบียนสมรส
ณ ฝ ายทะเบียน -รอยละของความ
พึงพอใจของประชาชนที่มารับ
บริการงานทะเบียนสมรส ณ ฝ ายทะ
เบียน
(ฝ ายทะเบียน)

รอยละ ๘๐ ของอาคารเสี่ยงภัยมี
ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการใหบริการประชาชนงาน
ละ)
ทะเบียนทว
ั ่ ไป (การจดทะเบียนสมรส)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการตรวจสอบอาคารเสี่ยงภัยและ ละ)
ระบบปองกันอัคคีภัย ตามที่กฎหมาย
กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

12.000 (ครัง้ )

(ฝ ายโยธา)

12.00 (ครัง้ )

(2) กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและ
สถานบันเทิงในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการปรับปรุงซอยอีสทวูดพาร
คจากซอยออนนุช 36 ถึงจุดที่กําหนด
(งบประมาณ 3,559,000 บาท)

-

(2) โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 5
(งบประมาณ 4,175,000 บาท)

กร
ุงเ

จํานวนครัง้ ของการรายงานผลการ
ดําเนินงานกอสราง/ปรับปรุงถนน
ตรอกซอยในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ ละ)
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

-

ห

(ฝ ายปกครอง)

(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 92,700 บาท)

ม

มิติที่ 1

รอยละของอาสาสมัคร
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 92.530 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดภัย(กลุมเป าหมาย)เขารวม
การอบรมการเฝ าระวังภัยและยา
เสพติด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

-

พ

มิติที่ 1

(4) กิจกรรมปรับปรุงพ้ น
ื ที่รกรางวางเปลา
ในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ) 51.110 (รอยละ) (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,180,000 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
(2) กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

มิติที่ 1

าน

(3) กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิกกฎจราจร
โดยการจอดรถบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

(3) โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 60
(งบประมาณ 1,490,000 บาท)

(4) โครงการปรับปรุงสะพานขามคลองบาง
โคล ซอยพัฒนาการ 38
(งบประมาณ 3,804,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

– รอยละของสถานประกอบการเป า ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
หมายไดรับการตรวจสอบหาสารเสพ
ติดในปัสสาวะของพนักงาน (๒๐
แหง) - รอยละของพนักงานในสถาน
ประกอบ การที่ไดรับการตรวจสอบ
ไมพบสารเสพติดในปัสสาวะ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

– จํานวนครัง้ ของการพัฒนาลาง
ผลผลิต (Output)
ทําความสะอาดถนน ตรอก ซอยและ
สะพานลอยคนเดินขาม - รอยละ
ของประชาชนมีความพึงพอใจตอ
การพัฒนาลางทําความสะอาดถนน
ตรอก ซอย และสะพานลอยคนเดิน
ขาม

12.00 (ครัง้ )

(5) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

135.000 (รอย (1) โครงการสถานประกอบการสีขาว
ละ)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

120.000 (ครัง้ ) (1) กิจกรรมการทําความสะอาด ถนน
ตรอก ซอยและสะพานลอยคนเดินขาม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรม Big Cleaning Day
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 18-11-2019

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

รอยละของบุคลากรของสํานักงาน ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
เขตสวนหลวงไดรับการพัฒนาใหอบ
รม สัมมนาและศึกษาดูงานอยาง
น อยคนละ ๑ หลักสูตรตอปี
(ฝ ายการศึกษา)

รอยละของสถานบริการดานกีฬา
และนันทนาการของ กทม. อยูใน
เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ละ)
ดานการศึกษาไดรับการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู(ไมใชงบประ
มาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ) 10.710 (รอยละ) (1) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,819,700 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

-รอยละของผูพิการ/ผูสูงอายุที่ข้ น
ึ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทะเบียนขอความชวยเหลือดาน
สวัสดิการสังคมไดรับความชวยเหลือ
-รอยละความพึงพอใจของผูรับ
บริการดานสวัสดิการและสังคม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
ละ)
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

-

คร

มิติท่ี

-

(2) โครงการคาชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

าน

(3) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(4) กิจกรรมการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)

มิติที่ 2

มิติที่ 2

มิติที่ 2
มิติที่ 2
มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3
มิติที่ 3

มิติที่ 4

6.030 (รอยละ) (1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 240,000 บาท)
(2) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600 บาท)

รอยละความพึงพอใจระดับมากของ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 92.750 (รอยละ) (1) จัดงานวันสําคัญอนุรักษสืบสาน
ผูเขารวมกิจกรรม
วัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
(2) คาใชจายในการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฤดูรอน
(งบประมาณ 740,000 บาท)
รอยละของความสําเร็จของการกอ
หนี้ผูกพัน

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการเรงรัดการกอหนี้ผูกพัน
ละ)
สํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละของความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 93.960 (รอยละ) (1) กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบ
จายงบประมาณในภาพรวม
ประมาณสํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายการคลัง)
รอยละของเงินกันไวเหล่ อ
ื มปี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
(ฝ ายการคลัง)

รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายการคลัง)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 5.00 (คะแนน)
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน

-

-

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมตรวจสอบการกน
ั เ งินเ หลื่อมปี ละ)
ของสํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน ละ)
เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) กิจกรรมการจัดระบบการบริหารความ ละ)
เสี่ยงและรายงานการควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละความสําเร็จในการจัดการ
ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ) 98.080 (รอยละ) (1) กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับจาก
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
ประชาชน/ผูรับบริการ
บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายปกครอง)

-

ม

5.00 (รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ 4

ผลผลิต (Output)

ท

มิติที่ 1

-จํานวนผูใชบริการบานหนังสือเขต
สวนหลวงเพิ่มข้ น
ึ จากปีที่ผานมา
–รอยละความพึงพอใจของผูใช
บริการบานหนังสือเขตสวนหลวง

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(8) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 140,800 บาท)

พ

(7) คาใชจายในการสงเสริมการวางแผน
ทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจน
อยางยงั ่ ยืน
(งบประมาณ 65,000 บาท)

ห

(6) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
สรางรายได
(งบประมาณ 98,200 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

-

4.367 (คะแนน) (1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ละ)
ขยะอันตราย (รักษารอบปี 2560)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  พ.ศ.2562
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการ ละ)
เสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ) 91.550 (รอยละ) (1) กิจกรรมการเสริมสรางสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ ละ)
ทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 38 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

คร

มิติท่ี

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

ม

ห

าน

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

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