ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางแค

มิติท่ี
มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบานและลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
(ฝ ายทะเบียน)

รอยละความสําเร็จในการเตรียมการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตบาง
เเค

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนง
ละ)
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบานและ
ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

(1) ขุดลอกลํากระโดงเกือกมาในหมูบานเอ เวอรกรีนซิตี้ และลํากระโดงแยกคลองบาง
แวก จากบานเลขที่ 79 จนสุดลํากระโดง
สาธารณะ
(งบประมาณ 1,635,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละสถานประกอบการที่ไดรับการ ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)
สนับสนุนในการเสริมความรู ควา
มเขาใจ เพื่อการปฏิบัติงานดานอาชีว
อนามัยอยางถูกตองเหมาะสม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(1) รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี (2) รอยละของการ
บังคับภาษี

-

-

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

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัด
ละ)
นํ้ าเสียของผูประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกการจัด
ละ)
เก็บภ
 าษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบางแค ผลผลิต (Output) 85.00 (รอยละ)
มีกิจกรรมการปองกันโรคไขเลือด
ออก
ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

(1) กิจกรรมจัดทําแผนการติดตงั ้ ไฟฟ า
แสงสวางพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
ละ)
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ละ)
ภัย
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(3) ขุดลอกคลองเทพราช
(งบประมาณ 1,050,000 บาท)

(ฝ ายรายได)

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด (รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันตอ
วัน)

(รอยละ)

(2) โครงการสํารวจที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 446,300 บาท)

-

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(3) โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม
ไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) กิจกรรมการใชประโยชนจากกิ่งไม
ใบไมและนํากลับไปใชประโยชน
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมสํารวจวัสดุรีไซเคิลของรานรับ
ซื้อของเกา
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่
ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)
แหลงกําเนิด รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
เพิ่มข้ น
ึ  เมื่อเทียบกับปี 2560 (993
ตันตอปี)
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่ไดรับการปรับปรุง
ทัศนียภาพแสดงถึงอัตลักษณกลุม
เขตกรุงธนใตเพิ่มข้ น
ึ

มิติที่ 1

(6) โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใชหรือ
ขยะชน
ิ้ ใหญ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 900,000 บาท)

-

(2) กิจกรรมสํารวจและรายงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพเเวดลอมที่ดีของ
เมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 500.00 (จํานวน (จํานวนตนทองอุ (1) กิจกรรมปลูกตนทองอุไร จํานวน 500 ตนทองอุไร (ตน
ไร (ตน))
ตน
))
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
์ างการเรียนในวิชาหลัก ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ) 67.150 (รอยละ) (1) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ขายโรงเรียน
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมีคะ
(งบประมาณ 180,000 บาท)
เเนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(2) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
(ฝ ายการศึกษา)
พัฒนาทักษะชีวิต
(งบประมาณ 7,752,000 บาท)
พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

(1) กิจกรรมดูแลตัดตนไมพ้ น
ื ที่เขตบางเเค (งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมทําความสะอาดพ้ น
ื ที่เขตบาง
เเค
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

มิติที่ 1

(รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ห

มิติที่ 1

(ฝ ายโยธา)

(รอยละ)

ม

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

พ

มิติที่ 1

รอยละจุดเสี่ยงภัยไดรับการแกไข
เฝ าระวังและตรวจตรา

ท

มิติที่ 1

าน

(2) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง)
คลองแยกคลองราษฎรสามัคคี จากซอย
เพชรเกษม 69 ถึงคลองแยกคลองราษฎร
สามัคคี
(งบประมาณ 15,948,200 บาท)

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ
พื้นที่เสี่ยงตออาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน ผลผลิต (Output) 5.00 (ลดลงรอย (ลดลงรอยละ 5 (1) โครงการปรับจริง จับจริง รถจอด และ การจอดรถยนต รถจักรยานยนต
ละ 5 จากปีที่ผาน จากปีที่ผานมา) รถวิ่งบนทางเทา
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
มา)
(งบประมาณ 0 บาท)
ลดลง
(ฝ ายเทศกิจ)

จํานวนครัง้ ในการจัดแขงขันกีฬา
ระหวางเขตในกลุมกรุงธนใต

ผลผลิต (Output)

7.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(1) โครงการรวมพลคนรักกีฬา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

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

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น

ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปัญญา)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมให
ผลผลิต (Output)
ความรูดานการออมและแกไขปัญหา
หนี้สิน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพ ผลผลิต (Output)
สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือสรางรายไดเสริม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตบาง
เเคมีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

10.00 (ครัง้ )

5.00 (รอยละ)

1.000 (ภูมิ
ปั ญญา)
(ครัง้ )

มิติที่ 1

(2) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 582,500 บาท)

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

-

(1) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

5.000 (รอยละ) (1) คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเสริมราย ได
(งบประมาณ 99,300 บาท)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,900 บาท)

ผลผลิต (Output) 50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 2,200,000 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

-

รอยละความพึงพอใจของผูผลิตผู
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 80.000 (รอยละ) (1) คาใชจายโครงการมหกรรมของดีกลุม ประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่มีตอ
กรุงธ
 นใต
การสงเสริมการจําหนายผลิตภัณฑ
(งบประมาณ 360,000 บาท)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความพึงพอใจของเกษตรกร ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ที่มีตอการใหบริการของกรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมดาน ผลผลิต (Output)
การกีฬาและนันทนาการ

5.00 (ครัง้ /ปี )

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการ และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 147,400 บาท)

(ครัง้ /ปี )

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 319,500 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมในระดับมากข้ น
ึ ไป
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ) 80.000 (รอยละ) (1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 426,000 บาท)
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

-

(1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ปี  2563 โครงการลานคิด ลานธร
รม กิจกรรมอนุรักษคลอง
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) โครงการรักษา/คงไวพัฒนา
(รักษารอบ 2563)
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ฝ ายปกครอง)

(2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 962,800 บาท)

าน

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 511,800 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ใน
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทะเบียนราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้
ยังชีพ

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

(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
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(งบประมาณ 41,500 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(3) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 101,300 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(5) ปรับปรุงซอยบางเเค 7 แยก 6 แยก 8
แยก 10 จนสน
ิ้ สุดทางสาธารณะ และซอย
แยก
(งบประมาณ 13,682,700 บาท)
(6) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองบางจาก จากซอยเพชรเกษม
66 ถึงบานเลขที่ 268
(งบประมาณ 492,500 บาท)
(7) ปรับปรุงซอยแยกถนนบางไผ (หลัง
หมูบานวิลลารอแยล) จากบานเลขที่
179/4 จนสน
ิ้ สุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 4,234,600 บาท)

าน

(8) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองบางเชือกหนัง จากซอยบางแวก
154 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 2 และขาง
โรงเรียนบางเชือกหนัง
(งบประมาณ 1,658,500 บาท)
(9) ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.
เลียบคลองภาษีเจริญ จากถนนบางบอน 3
ถึงวัดมวง
(งบประมาณ 4,687,200 บาท)
(10) ปรับปรุงซอยแยกซอยบางเเค 14
จากบานเลขที่ 169/6 (ปากซอยเฟอรนิ
เจอร) ถึงสุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 3,585,400 บาท)
(11) ปรับปรุงซอยเพชรเกษม 69 แยก
3-2
(งบประมาณ 296,400 บาท)

ห

(12) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 72,000 บาท)
(13) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 26,800 บาท)

ม

(14) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 33,400 บาท)
(15) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 16,200 บาท)
(16) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 5,000 บาท)

พ

(17) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(18) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,879,400 บาท)

(20) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 264,600 บาท)
(21) คาใชจายในการจางเหมายามดูเเลท
รัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,389,400 บาท)

กร
ุงเ

(22) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 170,800 บาท)

ท

(19) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 709,800 บาท)

(23) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 167,200 บาท)
(24) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(25) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(26) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 3,662,400 บาท)

(27) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 50,000 บาท)

(28) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(29) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)
(30) ปรับปรุงโรงเรียนเพชรเกษม
(งบประมาณ 1,163,000 บาท)
(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดมวง
(งบประมาณ 934,000 บาท)
(32) ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง
(งบประมาณ 1,826,000 บาท)
(33) ปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ
(งบประมาณ 1,878,000 บาท)
(34) ปรับปรุงโรงเรียนหมูบานเศรษฐกิจ
(งบประมาณ 2,481,000 บาท)
(35) ปรับปรุงโรงเรียนบางเเค (เนื่อง
สังวาลยอนุสรณ)
(งบประมาณ 2,433,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3
มิติที่ 4

มิติที่ 4

(ฝ ายการคลัง)

(2.2) ความสําเร็จของการจัดทํางบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (2.
2.1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

(2.2) ความสําเร็จของการจัดทํางบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การเงินและรายงานสรุปยอดทรัพยสิ
น ประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.
2.2 คะเเนนของความสําเร็จของการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
(ฝ ายทะเบียน)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพเเวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย
ละ)

-

(รอยละ)

(1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) ความสําเร็จในการจัดการเรื่องรองเรี
ยน
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติที่ 3

เป าหมาย

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมวัดความพึงพอใจของ
ละ)
ประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) ความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) โครงการการจัดการความเสี่ยงในการ
ละ)
ทํางาน ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

-

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 35 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

าน

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(2.1) รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2

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