ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตสวนหลวง

(ฝ ายปกครอง)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต

รอยละของความสําเร็จในการ
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ปรับปรุงถนน ทางเทา สะพาน อุโมง
ค และทอระบายน้ํ า
(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

รอยละของความสําเร็จในการปรับ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ปรุง/ขยายถนนตรอก ซอย ในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

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

100.000 (รอย (1) โครงการจางเหมาลางทําความสะอาด
ละ)
ทอร
 ะบายน้ํ า
(งบประมาณ 1,963,400 บาท)
(2) กิจกรรมการพัฒนาคูคลองในพ้ น
ื ที่เขต
สวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน
ละ)
เลียบคลองเจ็ดขนัด ถึงบริเวณบานเลขที่
35/1
(งบประมาณ 1,658,000 บาท)
(2) โครงการปรับปรุงสะพานทางเดิน
เลียบคลองบึงบานมาบริเวณถนน
ศรีนครินทรถึงซอยพัฒนาการ58
(งบประมาณ 3,629,000 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการปรับปรุงซอยออนนุช 31/2
ละ)
(งบประมาณ 1,323,000 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 99.470 (รอยละ) (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
สถานประกอบการอาหารมีการ
ภัย
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
(งบประมาณ 89,000 บาท)
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได - ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี -รอยละของการบังคับ
ภาษี

-

-

-

(2) โครงการปรับปรุงซอยบุปผาสวรรค
แยกซอยออนนุช 35
(งบประมาณ 2,296,000 บาท)
(3) โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยออนนุช
39
(งบประมาณ 1,465,000 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการออกปฏิบัติงานของหนวย ละ)
BEST
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) สํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
มูล)
อาคารบานเรือนและสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
ละ)
เก็บภาษีของสํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

-

(ฝ ายรายได)

การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ) 78.410 (รอยละ) (1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ แหลงกําเนิด -รอยละของปริมาณ
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโย
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ชน
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
(งบประมาณ 50,000 บาท)
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ) 15.900 (รอยละ) (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
ขยะอันตราย
เทียบกับปี 2560
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

-

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

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 107,500 บาท)

รอยละของความพึงพอใจของ
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 98.590 (รอยละ) (1) กิจกรรมศูนยบริหารราชการฉับไว ใส
ประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย
สะอาด
บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายทะเบียน)

ผูรับผิดชอบ
-

าน

รอยละของอาสาสมัคร
ผลผลิต (Output) 60.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดในชุมชนปฏิบัติงานในพ้ น
ื ที่

โครงการ/กิจกรรม

4.000 (ครัง้ /ปี ) (1) กิจกรรมการซักซอมปฏิบัติการตาม
แผนปองกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัยและ
สาธารณภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(ฝ ายปกครอง)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

เป าหมาย
1.00 (ครัง้ /ปี )

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ
ผลผลิต (Output)

-

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการดําเนินการฝึก
ซอมตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวย
งานที่เกี่ยวของ

กร
ุงเ

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

100.000 (รอย (1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ละ)
ปรับป
 รุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 1,000,000 บาท)

-

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

์ างการเรียนในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 67.948 (รอยละ) (1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
มหานคร
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(งบประมาณ 205,800 บาท)
(ฝ ายการศึกษา)

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม
(ฝ ายเทศกิจ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสง ละ)
สวางในพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการเจาหน าที่เทศกิจอาสาจราจร
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
อาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

(4) โครงการสายตรวจเทศกิจเพื่อนชุมชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปอลดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) โครงการเทศกิจ School Care
(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

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทัศนพัฒนาคูคลองและถนน
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนทําความ
ละ)
สะอาดคลองบึงบานมา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนา
ถนนในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวงเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

(3) โครงการไมทงิ้  ไมจับ ไมปรับ
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละของแรงงานนอกระบบ/ผูมี
รายไดนอยที่ไดรับความรูเรื่องการ
บริหารทางการเงิน มีการวางแผน
ทางการเงิน

ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปญญา)

ผลผลิต (Output)

5.00 (รอยละ)

1.000 (ภูมิ
ป ญญา)

(5) โครงการจุดกวดขันพิเศษ
(งบประมาณ 0 บาท)

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

5.000 (รอยละ) (1) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต มัน
่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ) 90.000 (รอยละ) (1) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
สามารถนําความรูไปใชในการ
สรางรายได
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม
(งบประมาณ 98,200 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

จํานวนชองทางการเผยแพรความรู
ความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

ผลผลิต (Output) 5.00 (ชองทาง) 5.000 (ชองทาง) (1) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญ อนุรก
ั ษส
 บ
ื สานวฒ
ั นธรรมประเพณี
ไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)

รอยละของสํานักงานเขตมีการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เวทีใหภาคประชาชนเสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนด
นโยบายการพัฒนาเขต
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ที่เกี่ยวของกับสินคาเกษตรที่ผาน
การฝึกอบรมและสามารถนําความรู
ไปปฏิบัติได

-

-

-

าน

มิติที่ 1

คร

(4) กิจกรรมกวดขันผูกระทําผิกกฎจราจร
โดยการจอดรถบนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก ละ)
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี
มิติที่ 1

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ) 80.000 (รอยละ) (1) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(2) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 10,500 บาท)
(3) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
(งบประมาณ 93,000 บาท)
(4) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 69,900 บาท)

คร

(5) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 90,000 บาท)
(6) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 17,300 บาท)
(7) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน
ทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(8) คาใชจายในการสนับสนุนการสอนใน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(งบประมาณ 402,400 บาท)
(9) โครงการปรับปรุงโรงเรียนหัวหมาก
(งบประมาณ 956,000 บาท)
(10) โครงการปรับปรุงโรงเรียนสุเหราใหม
(งบประมาณ 756,000 บาท)

าน

(11) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(12) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,180,000 บาท)
(13) โครงการปรับปรุงโรงเรียนคลอง
กลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ)
(งบประมาณ 498,000 บาท)
(14) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดใต(ร
าษฎรนิรมิต)
(งบประมาณ 1,957,000 บาท)
(15) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดปากบอ
(งบประมาณ 1,103,000 บาท)

ห

(16) โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองใน
(งบประมาณ 476,000 บาท)
(17) โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมนาค
นาวาอุปถัมภ
(งบประมาณ 418,000 บาท)
(18) โครงการปรับปรุงโรงเรียนนาคนาวา
อุปถัมภ
(งบประมาณ 1,400,000 บาท)

ม

(19) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 28,600 บาท)
(20) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)
(21) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 3,355,200 บาท)

พ

(22) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 330,200 บาท)
(23) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,680,000 บาท)
(24) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 4,080,000 บาท)

(26) คาใชจายในการสอนภาษามลายู
(งบประมาณ 144,000 บาท)
(27) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 1,152,000 บาท)
(28) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 108,000 บาท)

กร
ุงเ

(29) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 106,800 บาท)

ท

(25) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 2,413,200 บาท)

(30) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน และสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(31) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

(32) คาใชจายในการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฤดูรอน
(งบประมาณ 740,000 บาท)

(33) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 240,000 บาท)
(34) โครงการคาชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(35) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,535,700 บาท)
(36) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 286,600 บาท)

(37) คาใชจายโครงการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

(38) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(39) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(40) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 440,300 บาท)
(41) โครงการสถานประกอบการสีขาว
(งบประมาณ 0 บาท)
(42) กิจกรรมการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
(งบประมาณ 0 บาท)
(43) กิจกรรมตรวจสอบสถานบริการและ
สถานบันเทิงในพ้ น
ื ที่เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

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

มิติที่ 3
มิติที่ 3

เป าหมาย

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการเรงรัดการใชจายงบ
ประมาณสํานักงานเขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

คะแนนความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output) 100.00 (คะแนน)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562

100.000
(คะแนน)

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ของสํานักงาน
เขตสวนหลวง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(ฝ ายการคลัง)

-

-

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง ผลผลิต (Output) 90.00 (คะแนน) 97.980 (คะแนน) (1) กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจาก ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
ประชาชน/ผูรับบริการ
การ
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายปกครอง)

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 4

ผลการดําเนิ น
งาน

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 5.00 (คะแนน)
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

คร

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

4.458 (คะแนน) (1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) โครงการสวนหลวงรักษโลก ลด ละ
ละ)
เลิก ถุงหูหว
ิ้ พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รักษารอบ
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  พ.ศ.2562)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  พ.ศ.2563 (โครงการ
สวนหลวงรวมใจรักษ พิทักษคลองบางโค
ล)
(งบประมาณ 0 บาท)

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

-

5.000 (คะแนน) (1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ ทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

าน

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

-

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 2

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