แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเขตประเวศ : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

4

5

รอยละความสําเร็จของสถานประกอบการ
อาหารที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครระดับดี มี
การบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกเขตประเวศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

ผลผลิต
1.00
(Output) (ฐานขอมูล
)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

1.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัย
และยาเสพติดในชุมชนมีการดําเนิน
กิจกรรมเฝ าระวังภัยและยาเสพติดตาม
ภารกิจ

1.0.

(ไตรมาส 3)

(ฐานขอมูล)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(1.1). กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
ความกาวหน าของงาน :45%

คร

1.0.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

ความสําเร็จของการพัฒนาฐานระบบขอมูล
สารสนเทศผูประกอบการที่เป นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ขาภิบาล

(2.1). สํารวจและจัดทําฐานขอมูล
ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
ระบบสารสนเทศผูประกอบการที่
ขาภิบาล
เป็ นแหลงกําเนิดน้ํ าเสีย ในพ้ น
ื ที่เขต
ประเวศ
ความกาวหน าของงาน :50%

(ไตรมาส 3)

ม

3

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลลัพธ
65.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(4.1). โครงการปองกันและควบคุม ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุ
โรคไขเลือดออกเขตประเวศ
ขาภิบาล
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3)

(5.1). อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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9

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้ และ
ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่ง
สาธารณประโยชนเพื่อแกไขความเดือด
รอนของประชาชน

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

1.0.

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(6.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
คลองในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :45%

ฝ ายโยธา

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(7.1). โครงการพัฒนาและฟ้ ื นฟู
คลอง สํานักงานเขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :41%

ฝ ายโยธา

(8.1). โครงการติดตงั ้ ไฟฟ าแสง
สวางสาธารณะตามโครงการ
(มหานครแหงความปลอดภัย)
ความกาวหน าของงาน :45%

ฝ ายโยธา

(9.1). โครงการปรับปรุง ถนน ตรอก ฝ ายโยธา
ซอยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%
(9.2). โครงการซอมแซมบํารุงรักษา ฝ ายโยธา
ถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือด
รอน (2,000,000 บาท)
ความกาวหน าของงาน :40%
(10.1). โครงการจัดเก็บภาษีทีดิน
และสิ่งปลูกสราง ปี  พ.ศ.2564
ความกาวหน าของงาน :25%

ฝ ายรายได

กร
ุงเ

(ฝ ายรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.0.

(รอยละ)

ท

10

ผลการดําเนิ นงาน

คร

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและฟ้ ื นฟู
คลอง ตามแผนพัฒนาฟ้ ื นฟูคลอง

เป าหมาย

าน

7

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิ
ทัศนใหสอดคลองกับเอกลักษณของแตละ
พื้นที่

กลยุทธ

ม

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการจดทะเบียน
ภูมิปัญญาและไดทํางานถายทอดภูมิปัญญา
ประสบการณ ความรู ความสามารถสูสังคม

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ ในวันสําคัญตาง ๆ
หรือกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่ออนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีไทย

1.0.

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

าน

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการกออาชญา
กรรม

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

(รอยละ)

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

3.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(11.1). สงเสริมการคัดแยก และ
ฝ ายรักษาความสะอาด
รวบรวมมูลฝอยอันตราย และ
และสวนสาธารณ
มูลฝอยอิเล็กทรอนิกสที่แหลงกําเนิด
อยางมีประสิทธิภาพ
ความกาวหน าของงาน :40%

คร

1.0.

กร
ุงเ

15

ผลงานลาสุด

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
14

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ห

12

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลงกําเนิด
และนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียบกับ
ปี  2560

กลยุทธ

พ

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(11.2). สงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.4). สงเสริมการลดและแยกมูล
ฝอย
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(11.3). อาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน ฝ ายรักษาความสะอาด
ชุมชน
และสวนสาธารณ
ความกาวหน าของงาน :40%

(12.1). โครงการสํารวจและประเมิน ฝ ายเทศกิจ
พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรม
ความกาวหน าของงาน :50%

(13.1). โครงการสงเสริมและสืบสาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ภูมิปัญญาดานอาชีพเขตประเวศ
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
(13.2). โครงการศูนยประสานงาน ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
(14.1). โครงการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ความกาวหน าของงาน :70%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(15.1). โครงการสภาสงเสริมกจิการ ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
สวัสดิการ
นคร
ความกาวหน าของงาน :50%
(15.2). โครงการครอบครัวรักการอา ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
น
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
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มิติท่ี
16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูผานการอบรมสามารถ
นํ าความรูไปปฏิบัติได

กลยุทธ
0.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

19

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสามารถในการระบายน้ํ าจากถนนสาย
หลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขังเนื่องจากฝนตก
และน้ํ าหลาก

20

21

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

าน

4.0.

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมทงิ้ ของเหลือ
ใชในพ้ น
ื ที่เขตประเวศ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
ประเวศ ที่ตอบสนองความตองการของ
เด็กที่ประสงคจะเขาศึกษาในระดับสูงข้ น
ึ

(ไตรมาส 3)

(ครัง้ )

(รอยละ)

1.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

12.00
(ครัง้ )

ห

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน

ผลผลิต
(Output)

1.0.

3.0.

ผลผลิต
(Output)

66.00
(จํานวน
ครัง้ )

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(จํานวนครัง้ )

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.0.

พ

18

รอยละของการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

(16.2). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3)

ท

17

(16.1). โครงการการดําเนินงานศูนย ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
บริการและถายทอดเทคโนโลยีการ สวัสดิการ
เกษตร
ความกาวหน าของงาน :50%

คร

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
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(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(16.3). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(17.1). สนับสนุนการดําเนินงานของ ฝ ายปกครอง
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน
ความกาวหน าของงาน :50%
(18.1). โครงการลงจุดแสดง
ฝ ายทะเบียน
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน ตามแบบคํารอง ท.ร.9
ความกาวหน าของงาน :45%

(19.1). แผนเก็บกําจัดผักตบชวา
ฝ ายโยธา
เพื่อเปิ ดทางน้ํ าไหลในพ้ น
ื ที่เขต
ประเวศ จํานวนคลองในความรับผิด
ชอบ 16 คลอง
ความกาวหน าของงาน :70%
(19.2). แผนทําความสะอาดทอระ
บายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :85%

(20.1). กิจกรรมวันทงิ้ ของเหลือใช
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายโยธา
ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(21.1). เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ ฝ ายการศึกษา
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :40%

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

24

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจุดเสี่ยงที่ไดรับบริการ
(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ

1.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

0.0.

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ
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รอยละของชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนและ
จัดกิจกรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

ท

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

ม

0.0.

ผลการดําเนิ นงาน

พ

รอยละของผูสูงอายุ ผูพิการ ที่มีสิทธิลง
ทะเบียนขอรับเบีย
้ ยังชีพไดรับการจัดสรร
เบีย
้ ยังชีพ

(รอยละ)

1.0.

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
25

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)
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หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(22.1). โครงการเทศกิจอาสาพานอง ฝ ายเทศกิจ
ขามถนนและอาสาจราจร
ความกาวหน าของงาน :48%

คร

23

รอยละความพึงพอใจของประชาชน ผูปก
ครอง เด็ก นักเรียน ครู ผูสัญจรที่มีตอการ
ปฏิบัติงานของอาสาจราจรหรือเทศกิจจร
าจร

กลยุทธ

าน

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(23.1). โครงการกลับบานปลอดภัย ฝ ายเทศกิจ
ไปกับเทศกิจ
ความกาวหน าของงาน :50%
(24.1). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
สวัสดิการ
กีฬา
ความกาวหน าของงาน :50%
(24.2). โครงการคาใชจายในการสง ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
เสริมการออกกําลังกาย (แอโรบิค) สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%
(25.1). โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(25.2). คาใชในการจางอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังค
ม
ความกาวหน าของงาน :50%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(27.1). บํารุงรักษา ปรับปรุง และ
เพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณ

(26.1). โครงการสนับสนุนการ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน สวัสดิการ
ความกาวหน าของงาน :50%

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
31

32

33

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยวและจัดจําหนายสินคาชุมชน

0.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

1. รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย 2. รอยละของเด็กกอน
วัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ลาชาไดเขาสู
กระบวนการพัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.0.

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(28.1). คาใชจายในการพัฒนา
ฝ ายการศึกษา
คุณภาพการดําเนินงานศูนยวิชาการ
เขต
ความกาวหน าของงาน :40%

(ไตรมาส 3)

(ครัง้ )

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(29.1). กิจกรรมสงเสริม อนุรักษ
ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
ฟื้ นฟู การทองเที่ยวและการจําหนาย สวัสดิการ
สินคาชุมชน
ความกาวหน าของงาน :50%

าน

30

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

(30.1). โครงการพัฒนาศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายพัฒนาชุมชนและ
สวัสดิการ

(ไตรมาส 3)

(31.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :40%

ฝ ายปกครอง

(ไตรมาส 3)

(32.1). กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ขอมูลเขตประเวศ
ความกาวหน าของงาน :30%

ฝ ายปกครอง

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

29

3.0.

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย (ฝ ายการศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)

กลยุทธ

ท

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(รอยละ)

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 33 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

............................................................

าน

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

ม

ห

............................................................

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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