แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตธนบุรี : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 70)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5 : (5.1) รอยละของชุมชนที่มี
กิจกรรมการปองกันโรคไขเลือดออก ครบ
๔ กิจกรรม (ผลผลิต)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
12

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
13

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ฐานขอมูล)

ตัวชว
ี้ ัดที่ 5 : (5.2) จํานวนผูปวยดวยโรค
ไขเลือดออกในพ้ น
ื ที่ ลดลงจากฐานปี
๒๕๖๒

ตัวชว
ี้ ัดที่ 6 : รอยละความสําเร็จในการสง
เสริมใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอด
ภัย ของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 10 : (10.1) รอยละความสําเร็จ
ของการแจงประเมินภาษี

6.6.6

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(2.1). โครงการจัดทําฐานขอมูล
ระบบบําบัดน้ํ าเสียของสถาน
ประกอบการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(3.1). กรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3)

(5.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ
เมืองอาหารปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(ไตรมาส 3)

(6.1). สํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ ฝ ายรายได
สิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
ความ
นส:ง15.
0ม
0%
(8.
1).กคาาวหน
ใชจาาข
ยอง
ในงกาาร
เสริ
การ ฝ ายรักษาความสะอาด
แปรรูปมูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใช และสวนสาธารณ
ประโยชน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(ไตรมาส 3)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

15.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 : (2.2) รอยละปริมาณมูลฝอย
อันตรายที่คัดแยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐(๙๙๓ ตันตอปี)

(1.3). กิจกรรมรณรงคไมทงิ้ ขยะลง ฝ ายโยธา
ในคูคลอง
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 2 : (2.1) รอยละของปริมาณ
มูลฝอยที่คัดแยกและนํากลับไปใช
ประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบ
กับปี ๒๕๖๐

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายโยธา

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 10: (10.2) รอยละของการบังคับ
ภาษี

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.
ฝ ายโยธา
(ดาดทองคลอง) คลองโกบอ 2 จาก
คลองดานถึงซอยรัชดาภิเษก 1
ความกาวหน าของงาน :50.00%
(1.2). งานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล.
(ดาดทองคลอง)คลองแยกคลอง
บางนํ้ าชนถึงถนนรัชดาภิเษก
ความกาวหน าของงาน :50.00%

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(8.2). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร ฝ ายรักษาความสะอาด
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(9.1). กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันต
ราย
ความกาวหน าของงาน :24.01%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3)

(10.1). คาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(ไตรมาส 3)

(11.1). คาใชจายโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ฝ ายการศึกษา

(12.1). กิจกรรรมการดําเนินการ
ตามแผนเฝ าระวังและตรวจตราจุด
เสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่เขตธนบุรี
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายเทศกิจ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 7 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
์ างการเรียนใน
ตัวชว
ี้ ัดที่ 9 : ผลสัมฤทธิท
วิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

6.6.6

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 8 : (8.1) จํานวนภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ภูมิปัญญา
/ปี )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

3.00
(ครัง้ /ปี )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัดที่ 8 : (8.2) จํานวนครัง้ ในการ
ถายทอดและเผยแพรภูมิปัญญาจาก
ปราชญทองถิ่นหรือผูสูงอายุที่เพิ่มข้ น
ึ ใหม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

คร

ตัวชว
ี้ ัดที่ 1 : ความสําเร็จในการจัด
ทําระบบฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ น
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ผลงานลาสุด

100.00
(รอยละ)

าน

3

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

(11.2). คาใชจายในการเพิ่ม
ฝ ายการศึกษา
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

6.6.6

ม

2

กลยุทธ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4 : รอยละของจํานวนคลองที่ถูก
ฟื้ นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็ นแกม
ลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ํ าที่ดีข้ น
ึ

ท

1

(12.2). โครงการเทศกิจอาสาพานอง ฝ ายเทศกิจ
ขามถนน/อาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ภูมิปัญญา/ปี )

(ครัง้ /ปี )

(ไตรมาส 3)

(13.1). กิจกรรมถายทอดและ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
อนุรักษภูมิปัญญาผูสูงวัย เขตธนบุรี สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :16.67%

(ไตรมาส 3)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(โครงการงานประจํา) รอยละของโครงการ
ที่เป็ นงานประจําของหนวยงานที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(15.1). คาใชจายในการสอนภาษา
จีน
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.3). คาใชจายโครงการวาย
นํ้ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.2). คาใชจายโครงการจางเหมา ฝ ายการศึกษา
ยามดูแลทรัพยสินและรักษาความ
ปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คร

(15.4). คาใชจายในการฝึกอบรม
ฝ ายการศึกษา
นายหมูลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ
และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(15.5). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(15.6). คาใชจายในการประชุมครู
ความกาวหน าของงาน :60.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.8). คาใชจายในการสงเสริม
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.10). คาใชจายในการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.12). คาใชจายในการสนับสนุน
เจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย
โอกาส
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.7). คาใชจายในการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.15). คาใชจายในการสงเสริม
การออกกําลังกายแอโรบิค
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.14). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพ สวัสดิการ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.67%

(15.16). คาใชจายในการพัฒนา
คุณภาพเครือขายโรงเรียน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.17). คาใชจายในการจัดประชุม ฝ ายการศึกษา
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน
้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(15.18). คาใชจายในการสงเสริม
ฝ ายการศึกษา
กีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(15.19). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตน ฝ ายการศึกษา
และสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(15.20). คาใชจายโครงการเกษตร
ปลอดสารพิษ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.22). คาใชจายตามโครงการ
เรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายการศึกษา

(15.24). คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนใหนักเรียนสรางสรรคผล
งานเพื่อการเรียนรู
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ท

(15.21). คาใชจายในการสัมมนา
ประธานกรรมการเครือขายผู
ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ห

(15.13). คาใชจายโครงการรูใช รู
เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
ความกาวหน าของงาน :16.67%

ม

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

พ

(15.11). คาใชจายในการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑทองถิ่นของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.67%

าน

(15.9). คาใชจายศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :16.67%

(15.23). คาใชจายในพิธีทบทวน
ฝ ายการศึกษา
คําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุ
งเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

(15.25). โครงการคาใชจายโครงการ ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
กรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
ขาภิบาล
แวดลอม สะอาดปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(15.26). คาใชจายในการซอมแซม ฝ ายโยธา
บํารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :25.00%
(15.27). ปรับปรุงขอบบอพักพรอม ฝ ายโยธา
ฝาบอพักซอยสมเด็จพระเจาตากสิน
8
ความกาวหน าของงาน :50.00%
(15.28). ปรับปรุงโรงเรียนวัดบุ
คคโล
ความกาวหน าของงาน :50.00%

ฝ ายโยธา

(15.30). ปรับปรุงโรงเรียนวัด
ประยุรวงศ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ฝ ายโยธา

(15.32). ปรับปรุงโรงเรียนวัดใหญ
ศรีสุพรรณ
ความกาวหน าของงาน :50.00%

ฝ ายโยธา

(15.29). กอสรางอาคารอเนกประ
สงค 3 ชัน
้  โรงเรียนวัดบางสะแก
นอก
ความกาวหน าของงาน :50.00%

ฝ ายโยธา

(15.31). ปรับปรุงโ รงเรียนวด
ั โ พธิน
 ิ ฝ ายโยธา
มิตร
ความกาวหน าของงาน :50.00%

(15.33). คาใชจายโครงการ
กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(15.35). คาใชจายในการฝึกอบรม
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(หลักสูตรหลัก)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ฝ ายปกครอง

(15.37). กอสรางศูนยบริการ
สาธารณสุข 27 จันทร ฉิมไพบูลย
ความกาวหน าของงาน :0.00%

ฝ ายโยธา

(15.34). คาใชจายโครงการอาสา
ฝ ายปกครอง
สมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(15.36). คาใชจายเกี่ยวกับการ
สนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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18

19

20

21

22

23

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน) 2.2.1
การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ
.ศ.2562 :
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2 ความสําเร็จของ
การจัดทํางบการเงินและรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน) 2.2.2
คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) งบประมาณ พ.ศ.2562
(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.1 รอยละความสําเร็จ
ในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.2 รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 3) ตัวชว
ี้ ัดที่ 3.3 ระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(มิติที่ 4) ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดลอม ในการทํางานของ
หนวยงาน (การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน (Quality of Work Life)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

..

ผลลัพธ
1.50
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

..

ผลลัพธ
1.50
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

..

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

6.6.6

..

ผลผลิต
(Output)

6.00
(คะแนน)

(คะแนน)

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3)

(16.1). กิจกรรมเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
2563 (มิติที่ 2 ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1)
ความกาวหน าของงาน :16.66%

(ไตรมาส 3)

(17.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ ฝ ายการคลัง
บันทึกบัญชีและการจัดทํางบการเงิน
ไดครบถวน ถูกตองภายในกําหนด
(มิติที่ 2 ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.1)
ความกาวหน าของงาน :16.66%

(ไตรมาส 3)

(18.1). กิจกรรมติดตามเรงรัดการ ฝ ายการคลัง
จัดทํารายงานรายไตรมาสและงบ
ทรัพยสินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ไดถูกตองและทันเวลา (มิติที่
2 ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.2.2)
ความกาวหน าของงาน :16.66%

(ไตรมาส 3)

(19.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ได ฝ ายปกครอง
รับการแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ (มิติที่ 3.1)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(20.1). โครงการ Best Service
ฝ ายปกครอง
ของสํานักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 3.2)
รอยยม
ิ้ จากใจคลองน้ํ าใสสมเด็จเจา
พระยา “Community Care Canal
Somdet CHAOphraya (CCCC)”
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

ฝ ายการคลัง

(21.1). กิจกรรมสํารวจระดับความ ฝ ายปกครอง
พึงพอใจของผูรับบริการ (มิติที่ 3.3)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(22.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ฝ ายปกครอง
ขอมูลของสํานักงานเขตธนบุรี (มิติ
ที่ 4.1)
ความกาวหน าของงาน :2.00%

(ไตรมาส 3)

(23.1). แผนการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอม ในการทํางานของ
หนวยงาน (มิติ 4.2.1)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(มิติที่ 2) ตัวชว
ี้ ัดที่ 2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

าน

16

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

ห

มิติท่ี

-

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

กร
ุงเ

ตําแหนง ............................................................
............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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าน

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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