สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตพระนคร
โครงการ/กิจกรรม

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

(ผลงานลาสุด :15.00%)

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

(ผลงานลาสุด :10.00%)

2

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู (1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าเสียใน
ของผูประกอบการในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร กรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
มหานคร

4. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
3
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา (ผลงานลาสุด :5.00%)
ตัวชว
ี้ ัด นคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

7.1 รอยละความสําเร็จของการแจงประเมิน (1). กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ภาษี
ปลูกส
 ราง และประชาสัมพันธภาษีฯ

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
5

7.2 รอยละของการบังคับภาษี

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

2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกและ
6
นํ ากลับไปใชประโยชน ท่แ
ี หลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ้
เมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันตอวัน
ตัวชว
ี้ ัด )
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ค
ี ัด
แยกจากแหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ.2560 (993 ตันตอปี)
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5. พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
9
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พน
ื้
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ี
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด
เจรจา
10

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

3. พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความ
ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม

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

(1). กิจกรรมสํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสรางและประชาสัมพันธภาษีฯ

(1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการรณรงคสงเสริมการลดและแยกมูล
ฝอย
(ผลงานลาสุด :7.00%)

(ผลงานลาสุด :7.00%)

(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย

(1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

135,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

1,000,800.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

92,400.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :7.00%)
(1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการกลับบานปลอดภัยไปกับเทศกิจ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการเทศกิจอาสาจราจรพานองขามถนน
(School Care)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

11 8. รอยละความสําเร็จในการดําเนิ นการ ตัง้
(1). โครงการกวดขันผูกระทําผิดในการจอดรถ
จุดกวดขันผูกระทําผิดในการจอดรถยนต รถ ยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนต
จักรยานยนต หรือขับขี่รถจักรยานยนตบน บนทางเทา
ั ้ จุดกวด
ตัวชว
ี้ ัด ทางเทา (8.1 จํานวนครัง้ ในการตง
เจรจา ขัน/วัน - 2 จุด/วัน 8.2 ความพึงพอใจของ (ผลงานลาสุด :10.00%)
ประชาชนผูใชทางเทา - รอยละ 80)

กร
ุงเ

ท

พ

9. ระดับความสําเร็จของการแจง
(1). โครงการจัดสรรเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบี ้ยยังชีพผูสูงอายุ 9.1 จํานวนชอง (ผลงานลาสุด :5.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ทางการประชาสัมพันธฯ - 3 ชองทาง 9.2
ี ารับ
เจรจา รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุท่ม
บริการดานสวัสดิการเบี ้ยยังชีพผูสูงอายุ รอยละ 80
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน (สายตรวจตูเขียว)

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

0.00

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)
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สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อนําไปใช
ประโยชน

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

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

10. รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
(1). กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน และรักษาความสะอาดคลอ รักษาความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่เขตกลุมกรุงเทพ
ง
กลาง

าน

1

ม
ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). กิจกรรมการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(4). โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(5). โครงการคาใชจายในการศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูในการกําจัดขยะ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(6). โครงการจัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญและสิ่งของ
เหลือใชในพ้ น
ื ที่เขตพระนคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(7). โครงการจัดทําป ุยหมักจากพืช ผัก ผลไม ไม
ดอก ไมประดับ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(8). กิจกรรมเฝ าระวังและตรวจสอบสภาพบอดัก
ไขมันในรานจําหนายอาหาร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(9). โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขาภิบาลอาหาร
ในกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(10). โครงการตรวจสอบหาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ที่ตกคางในผักสด
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(11). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(12). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาล สิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(13). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(14). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(15). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(16). โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(17). โครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(18). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(19). โครงการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(20). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(21). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(22). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(23). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(24). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(25). โครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุว
กาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). โครงการพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(27). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(28). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(30). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอ
กาส
(ผลงานลาสุด :5.00%)

สวนราชการ

41,500.00

ฝ ายปกครอง

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

47,900.00

ฝ ายปกครอง

64,100.00

ฝ ายปกครอง

1,659,200.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

400,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

180,000.00

ฝ ายการศึกษา

32,200.00

ฝ ายการศึกษา

124,100.00

ฝ ายการศึกษา

1,128,000.00

ฝ ายการศึกษา

914,400.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

4,800.00

ฝ ายการศึกษา

93,000.00

ฝ ายการศึกษา

87,900.00

ฝ ายการศึกษา

21,100.00

ฝ ายการศึกษา

5,418,900.00

ฝ ายการศึกษา

163,800.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,352,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ท

(29). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด

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

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

13

พ

ลําดับ

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

กร
ุงเ

(31). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั่
คง

510,900.00

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(32). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(33). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(34). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(35). กิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(36). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(37). โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(38). โครงการการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(39). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(40). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(41). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
การออกเลขรหัสประจําบาน
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(42). โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตพระนคร
(ผลงานลาสุด :27.00%)

(43). โครงการปรับปรุงถนนลงทาและถนนหน า
วังบริเวณรอบคลองหลอดราชบพิธ
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(44). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ
(ผลงานลาสุด :27.00%)

(45). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทัศน
(ผลงานลาสุด :27.00%)

(46). โครงการปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ
(ผลงานลาสุด :27.00%)

(47). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหรรณพ
ารามในพระราชูปถัมภฯ
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(48). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมหาธาตุ
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(49). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดตรีทศเทพ
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(50). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดใหมอมตรส
(ผลงานลาสุด :27.00%)

(51). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอินทรวิหาร
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(52). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยา
ราม
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(53). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนัดดา

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

581,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

949,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

369,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

498,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

60,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

479,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายทะเบียน

720,000.00

ฝ ายโยธา

2,222,000.00

ฝ ายโยธา

1,472,000.00

ฝ ายโยธา

247,000.00

ฝ ายโยธา

593,000.00

ฝ ายโยธา

643,000.00

ฝ ายโยธา

321,000.00

ฝ ายโยธา

371,000.00

ฝ ายโยธา

564,000.00

ฝ ายโยธา

348,000.00

ฝ ายโยธา

379,000.00

ฝ ายโยธา

485,000.00

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :30.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
14

15

16

17

18

19

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(1). กิจกรรมการติดตามและเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

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

(ผลงานลาสุด :11.64%)

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(1). กิจกรรมการติดตามการจัดทํารายงานประ
จําเดือน

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

(ผลงานลาสุด :25.00%)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
(1). กิจกรรมการเรงรัดการจัดสงรายงาน
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ทรัพยสินรายไตรมาส
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) (ผลงานลาสุด :55.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ด (1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ไดรับแจงจาก
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ประชาชน/ผูรับบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (ฺBest Service)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

21

โครงการ/กิจกรรม

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :10.00%)
(1). กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
จากหนวยงาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). โครงการชุมชนทาวัง รวมใจใสใจสิ่งแวด
ลอม ขยะเป็ นศูนย
(ผลงานลาสุด :5.00%)

(2). โครงการคลองสวย นํ้ าใส ภูมิทัศนสวยงามที่
คลองคูเมืองเดิม
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน
เขตพระนคร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ผลงานลาสุด :10.00%)
(1). โครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยง
ในการทํางานของหนวยงาน
(ผลงานลาสุด :5.00%)

าน

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 21 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 78 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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