ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตวัฒนา

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ครัง้ /ปี )

(1) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(งบประมาณ 60,700 บาท)

-

2.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(1) แผนฝึกซอมอพยพหนีไฟและการดับ
เพลิงสํานักงานเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

จํานวนกิจกรรมการรณรงคลดการใช ผลผลิต (Output) 2.00 (กิจกรรม
พลังงานไฟฟา/พลังงานเชื้อเพลิง
/ปี )
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี

ผลผลิต (Output)

1.00 (ฉบับ)

(ฝ ายปกครอง)

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน
(ฝ ายทะเบียน)

-รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง ในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตก
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขต
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการปรับภูมิ
ทัศน พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(กิจกรรม/ปี )

(ฉบับ)

มิติที่ 1

(รอยละ)

(1) ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตให มีการบริการกอสรางอาคารและตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) แผนติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ าแสงสวางใน พื้นที่เสี่ยงภัยหรื่อเสี่ยงอันตรายเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (นาที)

(นาที)

(1) แผนงานลางทําความสะอาดทอระบาย นํ้ า
(งบประมาณ 1,078,100 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) แผนพัฒนาคู คลองในพ้ น
ื ที่เขตวัฒนา (งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) แผนการดูแล บํารุงรักษา และตัดแตง ตนไม
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1
มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการตรวจสอบอาคาร ผลผลิต (Output)
สาธารณะ อาคารเอกชนสาธารณะ
ขนาดใหญใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและ ผูพิการ
(ฝ ายโยธา)

จํานวนครัง้ ของการออกตรวจสถาน ผลผลิต (Output)
ประกอบการที่เปิ ดใหบริการใน
ลักษณะที่คลายสถานบริการตาม
แผนการตรวจตามคําสัง่ หัวหน าคณะ
รักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

(2) แผนการพัฒนาทําความสะอาดถนน
เฉลิมพระเกียรติฯ
(งบประมาณ 0 บาท)

3.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

12.00 (ครัง้
/เดือน)

(ครัง้ /เดือน)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

รอยละของการบังคับภาษี

(1) แผนการตรวจสอบอาคารสาธารณะ
อาคารเอกชนสาธารณะขนาดใหญใหมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกทสําหรับผูสูงอายุและ
ผูพิการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(2) แผนการออกตรวจตามคําสัง่ หัวหน า
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 22/2558
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการปองกันและควบคุมโรคไข
เลือดออก ในพ้ น
ื ที่เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฐานขอมูล)

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 123,000 บาท)

-

(รอยละ)

(1) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)

(รอยละ)

(1) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)

(ฝ ายรายได)

ผลลัพธ
(Outcome)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธลด การใชพลังงานไฟฟา/พลังงานเชื้อเพลิงใน
หนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
รณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

รอยละจํานวนชุมชน สถานศึกษา
สถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ
และเอกชนที่จัดการมูลฝอยเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

มิติที่ 1

การซักซอมการปฏิบัติการตามแผน ผลผลิต (Output)
ป องกันและบรรเทาภัยดานสาธร
ณภัยและดานความมน
ั ่ คง

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 1

(ฝ ายปกครอง)

เป าหมาย
2.00 (ครัง้ /ปี )

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมของ ผลผลิต (Output)
อาสาสมัครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด

ท

มิติท่ี
มิติที่ 1

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

-

(1) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(3) โครงการสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพใน 14 กลุม
เป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

(4) กิจกรรมผลิตปุยหมักจากวัสดุธรรมชา
ติ
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมนัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญและสิ่งของเหลือใช
(งบประมาณ 0 บาท)

(6) กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยของสํานักงาน
เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)
(7) กิจกรรมทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่ง
แวดลอม (ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก)
(งบประมาณ 0 บาท)
(8) กิจกรรมรณรงคและประชาสัมพันธให
ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอย
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 18-01-2020

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติ ขัน
้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

ความสําเร็จของการจัดสงเอกสาร
การจัดระบบควบคุมภายในตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
(ฝ ายการคลัง)

จํานวนครัง้ ของการตรวจพ้ น
ื ที่กวด
ขันพิเศษ

(รอยละ)

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output)

1.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

ผลผลิต (Output)

2.00 (ครัง้ /วัน
/จุด)

(ครัง้ /วัน/จุด)

จํานวนครัง้ ของการกวดขันไมใหมีผู ผลผลิต (Output) 2.00 (ครัง้ /วัน)
กระทําผิดบนทางเทา
จํานวนครัง้ ของการตรวจสอบปาย
โฆษณาบนทางเทาและที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)

การจัดใหมีจุดกวดขันทงิ้ สิ่งใดๆ ใน
พื้นที่สาธารณะ
(ฝ ายเทศกิจ)

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือใชในชีวิต
ประจําวันได

ผลผลิต (Output) 2.00 (ครัง้ /วัน)

(ครัง้ /วัน)

(ครัง้ /วัน)

ผลผลิต (Output)

1.00 (จุด)

(จุด)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 1

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครมีการจัดทําแผน
พัฒนาชุมชน

(1) โครงการตรวจความเรียบรอยผูคาจุด ผอนผัน นอกจุดผอนผัน และผลักดันผูคา
ในจุดกวดขันพิเศษ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) จัดเจาหน าที่เทศกิจกวดขันรถยนต
และรถจักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทาง
เทา
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) จัดเจาหน าที่ตรวจสอบปายโฆษณาที่ ผิดกฎหมายบนทางเทาและที่สาธารณะใน
พื้นที่
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการกวดขันจับ-ปรับผูกระทําผิด
ทิง้ ขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศ
กิจ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(3) แผนเฝ าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย
ในพ้ น
ื ที่เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

(โครงการ/ปี )

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

-

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 52,000 บาท)

-

(กิจกรรม/ปี )

(1) โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดู
รอน
(งบประมาณ 300,000 บาท)

-

จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมศาสนาและ ผลผลิต (Output) 3.00 (กิจกรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี
/ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

ผลผลิต (Output) 1.00 (โครงการ
/ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ความสําเร็จในการจัดตงั ้ กลุมสภา
เด็กและเยาวชนเขตวัฒนา

(1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 113,400 บาท)

(2) โครงการอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

-

(3) กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) จัดทําระบบควบคุมภายในของ
สํานักงานเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(2) กิจกรรมแจกกลาไม
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายเทศกิจ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลการดําเนิ น
งาน

15.00 (รอยละ)

าน

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลผลิต (Output)

1.00 (กลุม/ปี )

(กลุม/ปี )

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(2) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญ อนุรก
ั ษส
 บ
ื สานวฒ
ั นธรรมประเพณี
ไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(1) สงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

(1) จัดทําและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
ของชุมชนในแตละสํานักงานเขต
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ห

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560(993 ตันตอปี)

พ

มิติท่ี
มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(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

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,170,000 บาท)
(2) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 675,900 บาท)
(3) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

คร

(4) โครงการคาใชจายโครงการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)
(5) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(6) โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(7) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 163,000 บาท)
(8) กิจกรรมประชาสัมพันธดานการทองเที่
ยว
(งบประมาณ 0 บาท)
(9) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน
ทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 20,000 บาท)

าน

(10) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,528,000 บาท)
(11) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 69,900 บาท)
(12) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,600 บาท)
(13) จางเหมายามดูแลทรัพยสินและรักษา
ความปลอดภัยใหแกโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 4,187,400 บาท)

ห

(14) ฝึ กอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ สามัญ
รุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)
(15) พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานศูนย
วิชาการเขต
(งบประมาณ 28,600 บาท)
(16) พัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)
(17) พิธีคําปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ม

(18) พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม
ลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(19) วายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 382,900 บาท)
(20) สอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,574,400 บาท)

พ

(21) ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 0 บาท)
(22) ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 0 บาท)

(24) สอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 576,000 บาท)
(25) สัมมนาประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครอเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 16,500 บาท)
(26) สอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 144,000 บาท)

กร
ุงเ

(27) สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 86,900 บาท)

ท

(23) โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(28) สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 100,800 บาท)

(29) เรียนฟรีเรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,528,000 บาท)
(30) ปรับปรุงซอยทองหลอ 9
(งบประมาณ 1,370,000 บาท)
(31) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 45
(งบประมาณ 1,390,000 บาท)

(32) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 33 แยก 5
(งบประมาณ 5,600,000 บาท)

(33) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 31 แยก 2 ถึง
ซอยพรอมจิตร
(งบประมาณ 4,270,000 บาท)
(34) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 11 จากถนน
สุขุมวิทถึงหน าโรงแรมโคเรียนา
(งบประมาณ 3,120,000 บาท)
(35) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค 31
(งบประมาณ 5,170,000 บาท)

(36) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 7 จากถนน
สุขุมวิทถึงสุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 6,140,000 บาท)
(37) ปรับปรุงซอยปรีดีพนมยงค 27
(งบประมาณ 5,010,000 บาท)
(38) ปรับปรุงโรงเรียนวัดภาษี
(งบประมาณ 393,000 บาท)
(39) ปรับปรุงโรงเรียนแจมจันทร
(งบประมาณ 596,000 บาท)
(40) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง
(งบประมาณ 428,000 บาท)
(41) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราบานดอน
(งบประมาณ 278,000 บาท)

(42) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะ
ประโยชนเพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

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

(ฝ ายการคลัง)

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

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

ผลการดําเนิ น
งาน

มิติที่ 3
มิติที่ 3

รอยละความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) ดําเนินการบันทึกรายการบัญชีและจัด ทํางบการเงินของสํานักงานเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ดําเนินการเรงรัดติดตามการเบิกจาย เงินงบประมาณของกรุงเทพมหานครให
เป็ นไปตามแผนในที่ประชุมผูบริหารหนวย
งาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) สํารวจความพึงพอใจของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) วัฒนารณรงค ลด ละ เลิก ถุงหูหว
ิ้
พลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ 4

มิติที่ 4

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

.ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

(1) ดําเนินการจัดทํารายงานทรัพยสินราย ไตรมาส และสรุปยอดทรัพยสิน(งบทรัพย
สิน)ของสํานักงานเขตวัฒนาใหถูกตอง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

(คะแนน)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 42 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(1) ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนใหเสร็จ ภายในกําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) โครงการประชารวมใจ คืนน้ํ าใส ให
คลองสวย
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลชอง
สํานักงานเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

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

-

** 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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