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

2

3

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ปี  2563 ๔. รอยละของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
ในพน
ื ้ ที่เขตบางพลัด ไดรับการพัฒนาศักย
ภาพ

(1). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ปี  2563 ๑๔. รอยละของการลงจุดแสดง
(1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของอาคาร
ตําแหน งพน
ื ้ ที่ท่อ
ี นุญาตใหมีการกอสรางอา ที่อนุญาตใหกอสรางอาคารและตําแหนงของ
คาร และตําแหน งอาคารท่ม
ี ีการออกเลขรหัส อาคารท่ม
ี ีการออกเลขรหัสประจําบาน
ประจําบาน
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). กิจกรรมลงจุดแสดงตําแหนงของอาคารที่มี
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การออกเลขรหัสประจําบาน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ปี  2563 ๕. รอยละของจํานวนคลองท่ถ
ี ูกฟื้น (1). แผนการทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ฟู ปรับปรุง และคืนสภาพ เพื่อเป็ นแกมลิง
ธรรมชาติและมีระบบระบายนํ้าที่ดีขน
ึ้
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ลํากระโดงสาธารณะแยกคลองบางยี่ขัน จาก
คลองบางยี่ขันถึงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการกอสรางรางระบายน้ํ า ค.ส.ล.
ลํากระโดงสาธารณะ จากขางสถานี
ตํารวจนครบาลบางยี่ขันถึงคลองวัดดาวดึงษาราม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). แผนการขุดลอกคู คลองและจัดเก็บขยะ วัช
พืช
(ผลงานลาสุด :26.81%)

(5). กิจกรรมรณรงคไมทงิ้ ขยะลงในคู คลอง
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ปี  2563 ๑. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ด
นํ ้าเสียในกรุงเทพมหานคร

(1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ของผูประกอบการ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฐานขอมูล)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30.00%)

ปี  2563 ๗. รอยละความสําเร็จในการสง
เสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย
ตัวชว
ี้ ัด ของกรุงเทพมหานคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหาร
ปลอดภัย

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

(ผลงานลาสุด :30.00%)

ปี  2563 ๖. - รอยละของชุมชนท่ม
ี ีกิจกรรม (1). ป องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
การปองกันโรคไขเลือดออก ครบ ๔ กิจกร
รม - จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกลด (ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ลงจากฐานปี ๒๕๖๒
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
6

ปี  2563 ๑๗.๑ รอยละความสําเร็จของการ
แจงประเมินภาษี

ปี  2563 ๑๗.๒ รอยละของการบังคับภาษี

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

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางในพ้ น
ื ที่สํานักงานเขตบางพลัด

(1). โครงการติดตามเรงรัดการบังคับภาษี
สํานักงานเขตบางพลัด

ฝ ายทะเบียน

931,000.00

ฝ ายโยธา

6,100,000.00

ฝ ายโยธา

3,970,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

85,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

ท

กร
ุงเ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

(ผลงานลาสุด :5.00%)

ปี  2563 ๒. การลดและการคัดแยกมูลฝอยท่ี (1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
แหลงกําเนิ ด ๒.๑ รอยละของปริมาณมูลฝอย มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
ที่คัดแยกและนํากลับไปใชประโยชน ท่แ
ี หลง
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙. (ผลงานลาสุด :10.00%)
ตัวชว
ี้ ัด กําเนิ ดเพิ่มขน
เจรจา ๙๗ ตันตอวัน) (ผลผลิต)
9

ฝ ายโยธา

พ

8

0.00

10

ปี  2563 ๒.๒ รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ้
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๙๙๓ ตันตอปี)

(1). โครงการรณรงคคัดแยกมูลฝอยอันตรายจาก
อาคาร บานพักอาศัยและชุมชน

ปี  2563 ๙. พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

(1). โครงการสํารวจรวบรวมพ้ น
ื ที่สีเขียวตาม
นิยามของฐานขอมูลและระบบติดตามประเมิน
ผลการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 15.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา
12 ปี  2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
หลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขัน
้ พน
ื ้ ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตาม
ี ําหนด
ตัวชว
ี้ ัด เกณฑท่ก
เจรจา

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

ปี  2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ผ
ี านการอบรม

14

ปี  2563 ๓. พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
15

16

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

126,100.00

ฝ ายการศึกษา

100,800.00

ฝ ายการศึกษา

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพดานงบ
ประมาณ การเบิกจายเงินและการพัสดุ
(ผลงานลาสุด :100.00%)
(1). แผนการติดตงั ้ ไฟฟ าและซอมแซมไฟฟ าแสง
สวางในพ้ น
ื ที่เขตบางพลัด
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ปี  2563 ๘. ระดับความพึงพอใจของ
(1). โครงการตรวจจุดกวดขัน จับ - ปรับผูทงิ้
ประชาชนท่ม
ี ีตอการออกตรวจจุดกวดขันทิ ้ง ขยะ
จับ-ปรับของสํานั กงานเขต
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปี  2563 ๑๐.๑ จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญ (1). โครงการคาใชจายโครงการศูนยประสานงาน
ทองถ่น
ิ หรือผูสูงอายุเพิ่มขน
ึ้
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (ภูมิปัญญา)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). คาใชจายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
13

ฝ ายปกครอง

ม
ห

5

7

สวนราชการ

115,000.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 60.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

4

งบประมาณ (บาท)

คร

1

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
17

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ปี  2563 ๑๐.๒ จํานวนครัง้ ในการถายทอด
และเผยแพรภูมิปัญญาจากปราชญทองถ่น
ิ
หรือผูสูงอายุท่เี พิ่มขน
ึ ้ ใหม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
18

19

20

โครงการ/กิจกรรม

(1). กิจกรรมถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (ชองทาง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ปี  2563 ๑๑. รอยละของผูเขารวมกิจกรรมท่ี (1). โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บคนกรุง
ไดรับความรูเรื่องการบริหารการเงิน มีการ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
วางแผนทางการเงิน
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ปี  2563 ๑๓. จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอยางหลากหลายชองทาง

งบประมาณ (บาท)

(1). โโครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ปี  2563 ๑๕. รอยละของสํานั กงานเขตมีการ (1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
จัดเวทีใหภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางใน เด็กแ
 ละเยาวชนกรุงเทพมหานคร
การพัฒนาพน
ื ้ ที่กําหนดนโยบายการพัฒนา
เขต
(ผลงานลาสุด :15.00%)

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

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

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

โครงการ/กิจกรรม

ปี  2563 18. รอยละของโครงการท่เี ป็ นงาน (1). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
ประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตาม สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
เป าหมาย
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(6). ขุดลอกคลองบางพลู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(7). ขุดลอกคลองวัดรวก
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(8). ขุดลอกคลองบางรัก
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(9). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(10). คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(11). คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุงและ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(12). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(13). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :17.00%)

(14). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(15). คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :10.00%)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(17). ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(18). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(19). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

สวนราชการ

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

663,000.00

ฝ ายการศึกษา

489,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,158,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,825,000.00

ฝ ายโยธา

651,000.00

ฝ ายโยธา

878,000.00

ฝ ายโยธา

241,200.00

ฝ ายการศึกษา

267,200.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

700,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

352,000.00

ฝ ายปกครอง

510,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

115,200.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

1,106,400.00

ฝ ายการศึกษา

2,078,000.00

ฝ ายการศึกษา

ม
ห

(16). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด

งบประมาณ (บาท)

คร

21

าน

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

87,900.00

ฝ ายการศึกษา

314,400.00

ฝ ายการศึกษา

67,200.00

ฝ ายการศึกษา

21,300.00

ฝ ายการศึกษา

พ

(20). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

641,000.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ท

(21). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(22). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู ลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ฝ ายการศึกษา

6,900.00

ฝ ายการศึกษา

32,200.00

ฝ ายการศึกษา

1,665,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,904,000.00

ฝ ายการศึกษา

5,418,900.00

ฝ ายการศึกษา

10,000.00

ฝ ายการศึกษา

781,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

3,570,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

581,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

282,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,665,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

120,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

(23). คาใชจายในการประชุมครู

93,000.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :80.00%)

(25). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(27). คาใชจายในการจางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(28). คาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทาง
สูอาชีพ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(29). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการออก
กําลังกาย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(30). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(31). โครงการคาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :17.00%)

(32). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(33). โครงการคาใชจายโครงการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(34). โครงการคาใชจายโครงการครอบครัวรัก
การอาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(35). คาใชจายในการซอมแซม บํารุงถนนตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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23

24

25

26

27

28

29

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

ปี  2563 22. มิติท่ี ๓.๑ ระดับความสําเร็จใน (1). กิจกรรมติดตามการแกไขปัญหาเรื่องที่ไดรับ
การจัดการเรื่องท่ไี ดรับแจงจากประชาชน/ผู แจงจ
 ากประชาชน/ผูรับบริการ
รับบริการ
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

ปี  2563 23. มิติท่ี ๓.๒ รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิ นโครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด
(Best Service)

(1). โครงการไฟฟ าซอยสาธารณะเพื่อประชาชน
(รักษารอบโครงการ Best Service)

0.00

ฝ ายโยธา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(2). โครงการสรางรอยยม
ิ้ ริมคลองบางพลู ชุมชน
รวมใจและใสใจสภาพแวดลอม (โครงการ Best
Service)

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ปี  2563 19. มิติท่ี ๒.๑ รอยละของความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  2563 ของสํานักงานเขตบางพลัด

ปี  2563 20. มิติท่ี ๒.๒ ความสําเร็จของการ
จัดทํางบการเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การ
จัดทํางบการเงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒

ปี  2563 21. ๒.๒.๒ คะแนนของความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัด
ทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานเขตบางพลัด (ฝ ายการคลัง)
(ผลงานลาสุด :80.00%)

(1). กิจกรรมการบันทึกรายการทรัพยสินและการ
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอรม
ของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ผลงานลาสุด :80.00%)

ปี  2563 24. มิติท่ี ๓.๓ ระดับความพึงพอใจ (1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
ของผูรับบริการ
บริการตอการใหบริการของสํานักงานเขตบาง
พลัด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ปี  2563 25. มิติท่ี ๔.๑ รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :5.51%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). โครงการพัฒนาฐานขอมูล
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ปี  2563 26. มิติท่ี ๔.๒ ระดับความสําเร็จ
(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
ของการดําเนิ นการดานความปลอดภัย อาชีว อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ ของหนวยงาน (สํานักงานเขตบางพลัด)
หน วยงาน
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม
ห

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 29 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 72 โครงการ/กิจกรรม

คร

22

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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