ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตสายไหม

มิติท่ี
มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

(01) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
เกี่ยวกับการเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(ฝ ายปกครอง)

(02) ความสําเร็จของการปรับปรุง
/ขยายถนน ตรอก ซอย

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

ผลผลิต (Output) 6.00 (เสนทาง)

(ฝ ายปกครอง)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 207,400 บาท)

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ผูรับผิดชอบ
-

8.000 (เสนทาง) (1) ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 16 จากถนนเพิ่ม สิน ถึงคลองกระทุมโพธิ ์
(งบประมาณ 10,635,000 บาท)
(2) ปรับปรุงซอยสายไหม 31 (ชวงปลาย
ซอย) จากจุดที่ปรับปรุงแลวถึงถนน
เลียบคลองหกวา
(งบประมาณ 8,854,000 บาท)

าน

(3) ปรับปรุงซอยจตุโชติ 15 จากคลองจร
เขโพรง ถึงสุดซอย
(งบประมาณ 13,353,000 บาท)
(4) ปรับปรุงซอยจตุโชติ 14 แยก 3
(งบประมาณ 4,823,000 บาท)
(5) ปรับปรุงซอยแยกซอยพหลโยธิน 52
แยก 45-2
(งบประมาณ 933,000 บาท)
(6) ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 20 แยก 6 จาก
จุดที่ปรับปรุงแลวถึงคลองกระทุมโพธิ ์
(งบประมาณ 4,956,000 บาท)
(7) ปรับปรุงซอยแยกซอยสายไหม 34
จากจุดที่ปรับปรุงแลวถึงสุดทางสาธารณะ
(งบประมาณ 3,666,000 บาท)

(ฝ ายทะเบียน)

(เจรจาภารกิจตัวที่ 2) รอยละความ
สําเร็จในการเตรียมการแกไขปัญหา
นํ้ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของ
สํานักงานเขต

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(8) ปรับปรุงซอยเพิ่มสิน 23
(งบประมาณ 6,278,000 บาท)

ห

มิติที่ 1

(เจรจาภารกิจตัวที่ 3) รอยละของ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลข
รหัสประจําบาน

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ ละ)
ที่อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน และการนํ าระบบสารสนเทศ
(GIS) ไปใชในการจัดเก็บภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) แผนการลางทําความสะอาดทอระบาย ละ)
นํ้ าในพ้ น
ื ที่เขตสายไหม
(งบประมาณ 1,983,700 บาท)

ม

มิติที่ 1

(2) ขุดลอกคลองหมาหลงจากคลองหมอน
สี่สิบ ถึงซอยสายไหม 68
(งบประมาณ 711,000 บาท)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 1) ความ
ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล) 1.000 (ฐานขอ (1) กิจกรรมสํารวจขอมูลผูประกอบการที่
สําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู
มูล)
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสียในพ้ น
ื ที่เขตสาย
ประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
ไหม
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.1) รอยละ
ความสําเร็จของการแจงประเมินภา
ษี
(ฝ ายรายได)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 7.2) รอยละ
ของการบังคับภาษี

ผลลัพธ
(Outcome)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

-

-

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมแจงการประเมินภาษีที่ดินและ ละ)
สิ่งปลูกสรางแกผูเสียภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดิน ละ)
และสิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายรายได)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.1) รอยละ ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ) 19.980 (รอยละ) (1) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
ของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและ
มูลฝอยอน
ิ ทรียเ พื่อน
 ํ ากลับม
 าใชป
 ระโยชน
นํ ากลับไปใชประโยชนที่แหลง
(งบประมาณ 50,000 บาท)
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
(เจรจาบูรณาการตัวที่ 5) พื้นที่สี
เขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ 1

100.000 (รอย (1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
ละ)
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 87,000 บาท)

ท

มิติที่ 1

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 4) รอยละ
ความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผาน
เกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(4) ขุดลอกคลองแอนเนกซฝั่งใตจํากซอย
แยก 2 ถึงบึงน้ํ าหลังโรงเรียนซอยแอนเนก
ซ
(งบประมาณ 732,000 บาท)

พ

(3) ขุดลอกคลองกระทุมโพธิ ์
(งบประมาณ 492,000 บาท)

(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.1) จํานวนครัง้ ผลผลิต (Output)
ของการจัดกิจกรรมรณรงค
ประชาสัมพันธการจัดเก็บมูลฝอย
เพื่อแกไขปัญหาการลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทาง
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 2.2) รอยละ
ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยก
จากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(เจรจาภารกิจตัวที่ 1.2) รอยละของ
จุดลักลอบทงิ้ มูลฝอยที่วางริมทางได
รับการจัดการแกไข
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 6) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนในวิชาหลักจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั้
พื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่
กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)

24.00 (ครัง้ )

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

24.000 (ครัง้ )

-

(2) กิจกรรมสํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อรักษา
สภาพแวดลอมที่ดีของเมือง
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการจัด เก็บมูลฝอยเพื่อแกไขปัญหาการลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทาง
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ) 17.610 (รอยละ) (1) กิจกรรมสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
อันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ) 37.500 (รอยละ) (1) กิจกรรมแกไขปัญหาจุดลักลอบทงิ้
มูลฝอยที่วางริมทาง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ) 7.220 (รอยละ) (1) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

-

(2) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 8,448,000 บาท)
(3) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก
ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 352,800 บาท)

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

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(เจรจาบูรณาการตัวที่ 3) พื้นที่เสี่ยง
ภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย
100.00 (รอยละ)

(ฝ ายเทศกิจ)

(04) จํานวนภูมิปัญญาผูสูงอายุเพิ่ม ผลผลิต (Output) 1.00 (ภูมิปัญญา)
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(06) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
พัฒนาอาชีพเสริมรายได
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(08) ความสําเร็จในการจัดงานวัน
สําคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีไทย

ผลผลิต (Output)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(09) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
ของสภาเด็กและเยาวชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(10) รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมี
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

8.00 (ครัง้ /ปี )

2.00 (ครัง้ /ปี )

1.00 (ครัง้ )

100.00 (รอยละ)

(11) ความสําเร็จในการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output) 5.00 (หลักสูตร
ถายทอดความรูทางการเกษตร
/ปี )

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) โครงการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอการเกิด
ละ)
อาชญากรรม
(งบประมาณ 0 บาท)
1.000 (ภูมิ
ปั ญญา)

(1) ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

8.000 (ครัง้ /ปี ) (1) คาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริม
รายได
(งบประมาณ 68,900 บาท)
(ครัง้ /ปี )

(ครัง้ )

(1) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 464,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

-

-

-

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

100.000 (รอย (1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
ละ)
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 6,330,000 บาท)
5.000 (หลักสูตร (1) คาใชจายโครงการศูนยบริการและ
/ปี )
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 147,400 บาท)

-

-

(2) คาใชจายโครงการสงเสริมการ
ทําเกษตรทฤษฎีใหม
(งบประมาณ 416,600 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

มิติท่ี
มิติที่ 1

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
ละ)
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(3) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสน
ทางสูอาชีพ
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(5) สอนภาษาจีน
(งบประมาณ 4,370,400 บาท)
(6) คาใชจายโครงการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,911,500 บาท)
(7) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 127,900 บาท)
(8) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 217,300 บาท)

าน

(9) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 1,056,900 บาท)
(10) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 7,941,600 บาท)
(11) คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิ
ษ
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(12) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 29,800 บาท)

ห

(13) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 186,000 บาท)
(14) คาใชจายในการประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(งบประมาณ 75,900 บาท)
(15) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียน
(งบประมาณ 20,500 บาท)

ม

(16) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 18,700 บาท)
(17) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)
(18) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอาน
(งบประมาณ 360,000 บาท)

พ

(19) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด
ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(21) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(22) โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เขตสายไหม
(งบประมาณ 3,153,000 บาท)
(23) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 89,600 บาท)

กร
ุงเ

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

ท

(20) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)

(25) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่
เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(26) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

(27) การสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา
(งบประมาณ 2,255,600 บาท)

(28) ปรับปรุงโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
(งบประมาณ 1,839,000 บาท)
(29) ปรับปรุงโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(งบประมาณ 2,216,000 บาท)
(30) ปรับปรุงโรงเรียนสายไหม (ทัศนา
รมยอนุสรณ)
(งบประมาณ 1,760,000 บาท)

(31) ปรับปรุงโรงเรียนวัดราษฎรนิยมธร
รม (พิบูลสงคราม)
(งบประมาณ 942,000 บาท)

(32) ปรับปรุงโรงเรียนพรพระรวงประสิทธิ ์
(งบประมาณ 1,711,000 บาท)
(33) ปรับปรุงโรงเรียนออเงิน (ออน เหม
อนุสรณ)
(งบประมาณ 1,979,000 บาท)
(34) ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองใหญ
(งบประมาณ 1,954,000 บาท)
(35) ปรับปรุงโรงเรียนประชานุกูล
(ขําสนิทอนุเคราะห)
(งบประมาณ 608,000 บาท)
(36) ปรับปรุงโรงเรียนซอยแอนเนกซ
(กาญจนาภิเษก2)
(งบประมาณ 2,229,000 บาท)
(37) คาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องาจากพระราชดําริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ
(งบประมาณ 39,000 บาท)
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มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.2 คะแนนของความ
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ฝ ายการคลัง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด (Best Service)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.1 รอยละความสําเร็จใน
การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินสํานักงาน เขตสายไหม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

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

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

4.331 (ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) โครงการใหบริการที่ดีที่สุดประจําปี  2
ละ)
563 (โครงการสายไหม สายนํ้ าใจ สูสาย
นํ้ า)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการติดตามแกไขเรื่องรอง
ละ)
เรียนผานระบบรับเรื่องรองทุกข
(งบประมาณ 0 บาท)

-

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

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ละ)
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 3

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ) 95.420 (รอยละ) (1) กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ในภาพรวมของสํานักงานเขตสายไหม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

100.00 (รอยละ)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการของสํานักงานเขตสายไหม
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) โครงการใหบริการที่ดีที่สุด “Saimai
Happy Road Happy Life”(รักษารอบ)
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

คร

มิติที่ 3

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

-

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2
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