สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

7. ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได 7.1
(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภาษี 
7.2. รอยละของการบังคับภาษี
(ผลงานลาสุด :3.00%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). กิจกรรมการจัดเก็บภาษีปายรายใหม
(ผลงานลาสุด :3.00%)
(3). สํารอง 051

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(4). สํารอง 052

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(5). สํารอง 053
2

3

งานยุทธศาสตร 2. (1) รอยละของอาสา
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดไดรับการอบรมพัฒนาศักยภาพ (2)
จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมปองกันและ
แกไขปัญหายาเสพติด (3) จํานวนครัง้ ของ
การจัดกิจกรรมใหความรูการเฝ าระวังภัยและ
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 50.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน

(2). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายทะเบียน

(ผลงานลาสุด :15.00%)
(1). กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดง
ตําแหนงที่มีการอนุญาตใหมีการกอสรางและ
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). กิจกรรมการตรวจสอบการลงจุดแสดง
ตําแหนงของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบา
น

ฝ ายรายได

ม
ห

(3). สํารอง 021

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(4). สํารอง 022

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(5). สํารอง 023

(ผลงานลาสุด :2.00%)

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

พ

(1). สํารอง 031

(ผลงานลาสุด :2.00%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (รอยละ 100) (2). สํารอง 032
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
(ผลงานลาสุด :2.00%)

ท

(3). สํารอง 033

(ผลงานลาสุด :2.00%)

กร
ุงเ

(4). กิจกรรมการเฝ าระวังปองกันและแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่รับผิดชอบของสํานักงาน
เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). กิจกรรมจัดทําแผนการพัฒนาและฟ้ ื นฟู
คลองในพ้ น
ื ที่เขตลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :10.00%)

9. รอยละความสําเร็จในการการพัฒนาและ (1). จํานวนถนนที่ไดรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ปรับภูมิทัศน ถนนในพน
ื ้ ที่กลุมกรุงเทพตะวัน ทัศนใ หสวยงาม
ออก
(ผลงานลาสุด :16.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
100)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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0.00

(ผลงานลาสุด :16.00%)

งานยุทธศาสตร 2. รอยละของการลงจุด
แสดงตําแหน งพน
ื ้ ที่ท่อ
ี นุญาตใหมีการ
กอสรางอาคาร และตําแหน งอาคารท่ม
ี ีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

8. รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
พัฒนาและฟื้นฟูคลอง

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :2.00%)

(ผลงานลาสุด :15.00%)

4

งบประมาณ (บาท)

าน

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตลาดกระบัง

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งานยุทธศาสตร 4. จํานวนครัง้ ของการ
(1). ปรับปรุงซอยรมเกลา 27 แยก 11 จากที่
รายงานผลการดําเนิ นการกอสราง/ปรับปรุง ปรับปรุงแลวถึงสุดทางสาธารณะ
ถนน ตรอก ซอยในพน
ื ้ ที่รับผิดชอบ
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (อยางนอย
(2). ปรับปรุงถนนเลียบคลองลํากอไผ จากคลอง
เดือนละ)
ลําแตงโมถึงแยกซอยกํานันเย็นอุทิศ 2 และซอย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
กํานันเย็นอุทิศ 3
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). ปรับปรุงซอยรมเกลา 27 แยก 13 จากที่
ปรับปรุงไวแลวถึงสุดทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(4). ปรับปรุงถนนทางเขาวัดอุทัยธรรมารามจาก
ถนนสารีบุตรถึงสุดทางสาธารณะ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). ปรับปรุงซอยเคหะรมเกลา 31 แยก
1,3,5,5-1,5-3,7,7-1,7-3,9,9-2 และแยก 9-4
(โซน 6)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(6). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบึงบัว
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(7). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

1.ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู (1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
ประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าเสีย ใน
สถานประกอบการ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฐานขอมูล)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ เขตลาดกระบัง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
(ผลงานลาสุด :15.00%)
ตัวชว
ี้ ัด นคร
เจรจา
(2). สํารอง 041
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :5.00%)
(3). สํารอง 042

(ผลงานลาสุด :5.00%)
(4). สํารอง 043

23,722,000.00

ฝ ายโยธา

1,898,000.00

ฝ ายโยธา

7,208,000.00

ฝ ายโยธา

14,858,000.00

ฝ ายโยธา

386,000.00

ฝ ายโยธา

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(1). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). เก็บขยะชน
ิ้ ใหญ สิ่งของเหลือใช ขยะ
รีไซเคิลและขยะอันตราย

(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ (เมื่อ
(3). เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บมูลฝอยอันต
เทียบกับปี 2560))
ราย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ท

(4). จัดทําป ุยหมักเพื่อลดปริมาณมูลฝอย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

กร
ุงเ

(5). เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิด
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(6). เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิด
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(7). เพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ
มูลฝอยจากแหลงกําเนิด
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(8). สงเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนํามา
ใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(9). ประชารัฐรวมใจสงเสริมการคัดแยกขยะใน
14 กลุมเป าหมาย
(ผลงานลาสุด :1.00%)
(10). สํารอง 061

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(11). สํารอง 062

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(12). สํารอง 063

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

(ผลงานลาสุด :2.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ฝ ายโยธา

119,000.00

พ

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่แ
ี หลง
กําเนิ ด (1)รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ค
ี ัด
แยกและนํากลับไปใชประโยชน ท่แ
ี หลง
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2560 (2)รอย
ตัวชว
ี้ ัด กําเนิ ดเพิ่มขน
ี ัดแยกจาก
เจรจา ละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ค
แหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2560
9

สวนราชการ

0.00

ม
ห

8

งบประมาณ (บาท)

คร

6

าน

ลําดับ
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10

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

5.พน
ื ้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา

โครงการ/กิจกรรม

(1). บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(2). พัฒนาพ้ น
ื ที่สีเขียวยงั ่ ยืนปลูกเลียนแบบ
ระบบธรรมชาติ
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(3). ประเมิินศักยภาพในการพัฒนาพ้ น
ื ที่ตามฐาน
ขอมูลและติดตามประเมินผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียวของกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนาใหบริการ
ประชาชน
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(4). บํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(5). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(6). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(7). สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดี
ของกรุงเทพมหานคร

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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โครงการ/กิจกรรม

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(4). จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). การจัดการเรียนการสอน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(7). สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(8). ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(9). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(10). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(11). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :20.00%)

สวนราชการ

462,000.00

ฝ ายการศึกษา

261,000.00

ฝ ายการศึกษา

43,800.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการศึกษา

43,000.00

ฝ ายการศึกษา

270,000.00

ฝ ายการศึกษา

11,832,000.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

578,400.00

ฝ ายการศึกษา

43,000.00

ฝ ายการศึกษา

186,000.00

ฝ ายการศึกษา

ม
ห

(12). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาหลักจาก
(1). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พน
ื้
ผลสม
ั ฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ี
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด (ผลลัพธ)
เจรจา
(2). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
กรุงเทพมหานคร
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(13). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :20.00%)

พ

(14). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(15). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ท

(16). คาใชจายในการจางเหมายาม ดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :55.00%)

กร
ุงเ

(17). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(18). คาใชจายโครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(19). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(20). คาใชจายโครงการภาษาอาหรับ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(21). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(22). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(23). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). คาใชจายในการประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(25). โครงการเปิ ดโลกกวางทางอาชีพ
(ผลงานลาสุด :20.00%)
(26). สํารอง 071

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(27). สํารอง 072

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(28). สํารอง 073

24,300.00

ฝ ายการศึกษา

12,315,600.00

ฝ ายการศึกษา

30,000.00

ฝ ายการศึกษา

5,728,800.00

ฝ ายการศึกษา

1,121,900.00

ฝ ายการศึกษา

192,000.00

ฝ ายการศึกษา

360,000.00

ฝ ายการศึกษา

9,744,000.00

ฝ ายการศึกษา

24,300.00

ฝ ายการศึกษา

141,900.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการศึกษา

(ผลงานลาสุด :2.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

3.พน
ื ้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ (1). โครงการตรวจจุดกวดขันทงิ้ จับ-ปรับ ผูทงิ้
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม
ขยะในที่สาธารณะของสํานักงานเขต

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพ้ น
ื ที่เสี่ยงตอ
อาชญากรรม (ตูเขียว)
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). กวดขันรถยนตและรถจักรยานยนตจอดหรือ
ขับขี่บนทางเทา
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(4). โครงการเทศกิจอาสาพานองขามถนนและ
อาสาจราจร
(ผลงานลาสุด :15.00%)
(5). สํารอง 091

(ผลงานลาสุด :1.00%)
(6). สํารอง 092

(ผลงานลาสุด :1.00%)
(7). สํารอง 093
13

(ผลงานลาสุด :1.00%)

10. จํานวนการปลูกไมยืนตนในพน
ื ้ ที่เขตท่ี (1). กิจกรรมการปลูกไมยืนตนในพ้ น
ื ที่เขตที่ได
ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนยบริการ รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนยบริการและ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 75.00 (จํานวน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโยีการเกษตร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)
(4). สํารอง 102

(ผลงานลาสุด :8.00%)
(5). สํารอง 103

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ภารกิจงานประจํา 6. รอยละความพึงพอใจ
ของผูเขารวมกิจกรรมระดับมาก

(1). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 75.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ท

16

จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการท่ี (1). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
มีความหลากหลายและสอดคลองกับความ และลานกีฬา
ตองการของประชาชน
(ผลงานลาสุด :16.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (กิจกรรม)
(2). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพศูนยกีฬา
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ชุมชนเอฟ.บี.ที. เขตลาดกระบัง
งานยุทธศาสตร 9. ผูรับบริการมีความพึง
พอใจในการเสริมสรางวินัยทางการเงิน

(2). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออกกําลัง
กาย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

กร
ุงเ

(3). คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(4). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อาน
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(6). คาใชจายในการอบรมวิชาชีพเพื่อเสริมราย
ได

17

18

19

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่มขน
ึ้ 
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ภูมิปัญญา)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(มิติท่ี 3) 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนิ นโครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best
Service)

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ฝ ายเทศกิจ

ม
ห

15

สวนราชการ

0.00

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

พ

14

(ผลงานลาสุด :8.00%)

งบประมาณ (บาท)

คร

12

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :8.00%)

(1). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการสรางสุขภาพ กายใจ สวนสวย สด
ใส สํานักงานเขตลาดกระบัง (Best Service)

(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (2). คืนชีวิตคลอง สูสุขภาวะที่ยงั ่ ยื่น
ที่กําหนด)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :16.00%)
ภารกิจงานประจํา 2. การซักซอมการปฏิบัติ
การตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดาน
สาธารณภัยและดานความม่น
ั คง

(1). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(2). โครงการฝึกซอมการปองกันและระงับอัคคี
ภัย

(ผลงานลาสุด :8.00%)

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายปกครอง

41,500.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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21

22

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ภารกิจงานประจํา 3 (1) รอยละของผูสูงอายุ (1). คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ไดรับการจัดสรรเบี ้ยยังชีพสําหรับผูสูงอายุ
ปฏิบต
ั ิงนดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผู
(2) รอยละของคนพิการท่ล
ี งทะเบียนไดรับ ดอยโอกาส
การจัดสรรเบี ้ยยังชีพความพิการ
(ผลงานลาสุด :16.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (2). คาใชจายการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
ที่กําหนด)
งานดานพัฒนาสังคม
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(มิติท่ี 2) 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

ภารกิจงานประจํา 1 (1) จํานวนครัง้ ในการ
ดําเนิ นการตรวจสุขาภิบาลส่ง
ิ แวดลอม (2)
จํานวนครัง้ ในการตรวจบังคับใชกฎหมาย
ตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ

โครงการ/กิจกรรม
(1). โครงการกรุงเทพมหานครฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (2). โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย
ที่กําหนด)
(ผลงานลาสุด :0.00%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :16.00%)

(1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (ผลงานลาสุด :95.00%)
ที่กําหนด)
(2). สํารอง 082
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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(ผลงานลาสุด :1.00%)

(มิติท่ี 2) 2.1 รอยละความสําเร็จของการใช (1). กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
จายงบประมาณ
ประจําปี  พ.ศ. 2563
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (ผลงานลาสุด :20.00%)
ที่กําหนด)
(2). สํารอง 081
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :1.00%)
(3). สํารอง 083

25
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(มิติท่ี 3) 3.1 ระดับความสําเร็จในการแกไข (1). กิจกรรมการติดตามและแกไขปัญหาเรื่อง
เรื่องท่ไี ดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ รองเรียนของสํานักงานเขตลาดกระบัง
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (ขัน
้ ตอน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติท่ี 3) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

(ผลงานลาสุด :16.00%)
(1). กิจกรรมทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูรับบริการของสํานักงานเขตลาดกระบัง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ตามเกณฑที่ (ผลงานลาสุด :16.00%)
กําหนด)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ม
ห
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(ผลงานลาสุด :1.00%)

(มิติท่ี 4) 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(1). กิจกรรมการดําเนินการพัฒนาฐานขอมูล
สํานักงานเขตลาดกระบัง

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเก
ณธฑที่กําหนด)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :16.00%)
(2). สํารอง 011

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(3). สํารอง 012

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

พ

(ผลงานลาสุด :2.00%)
(4). สํารอง 013

(ผลงานลาสุด :2.00%)

(มิติท่ี 4) 4.2 รอยละความสําเร็จของการ
(1). โครงการการดําเนินการดานความปลอดภัย
ดําเนิ นการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท
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คร

20

าน

ลําดับ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (ตามเกณฑ (ผลงานลาสุด :10.00%)
ที่กําหนด)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 27 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 119 โครงการ/กิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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