สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตบางเขน
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(2). กิจกรรมการลงจุดแสดงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี
การกอสรางอาคาร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ 80)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(3). กิจกรรมการแจงขอมูลผูไชประโยชนที่ดิน
รอยละของการลงจุดแสดงตําแหน งพน
ื ้ ที่ท่ี
ของสํานักงานเขตบางเขน
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคาร และตําแหน ง
อาคารท่ม
ี ีการออกเลขรหัสประจําบาน
(ผลงานลาสุด :41%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
100)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ท่ี
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

(1). โครงการลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ตามแผนปองกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวม โดยใช
แรงงานประจําและชว
ั ่ คราวของสํานักงานเขตบาง
เขน ประจําปี งบประมาณ 2564
(ผลงานลาสุด :95%)

(2). ขุดลอกคลองแพรเขียว
(ผลงานลาสุด :90%)

(3). ขุดลอกคลองจระเขบัว
(ผลงานลาสุด :90%)

(4). ขุดลอกคลองหนองจอก
(ผลงานลาสุด :80%)

(5). ขุดลอกคลองกะเฉด จากซอยรามอินทรา 39
แยก 28 ถึงคลองลําไผ
(ผลงานลาสุด :90%)

(6). โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนริมคลอง
ลาดพราว (ในพ้ น
ื ที่เขตบางเขน)
(ผลงานลาสุด :40%)
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1.รอยละของชุมชนจดทะเบียน 2.รอยละ
ของรายงานผลการสํารวจดัชนี ลูกนํ ้ายุงลาย
ของชุมชนท่อ
ี ยูในเกณฑท่ก
ี ําหนด
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1.รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
(1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร 2.รอยละความสําเร็จของ
(ผลงานลาสุด :40%)
สถานประกอบการอาหารท่ผ
ี านเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี มีการบริการท่เี ป็ นมิตรกับส่ง
ิ
(2). โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในพ้ น
ื ที่เขต
แวดลอม (Green Service)
บางเขน

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยะละ
80)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงาน : 7.71 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
80)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ
7
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2
560 (2,419.97 ตันตอวัน) รอยละ 30
ตัวชว
ี้ ัด (3,148.95 ตันตอวัน)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 20.00 (รอยละ 30)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

2,814,000.00

ฝ ายโยธา

3,034,000.00

ฝ ายโยธา

5,262,000.00

ฝ ายโยธา

1,403,000.00

ฝ ายโยธา

(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
อันตรายพ้ น
ื ที่เขตบางเขน
(ผลงานลาสุด :50%)

(2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :50%)

(4). โครงการจัดเก็บวัสดุ สิ่งของเหลือใช ขยะชน
ิ้
ใหญและขยะอันตราย
(ผลงานลาสุด :50%)

(5). โครงการแกไขปัญหาการลักลอบทงิ้ มูลฝอย
ที่วางริมทางและที่รกรางวางเปลาในพ้ น
ื ที่เขต
(ผลงานลาสุด :50%)

(6). จัดเก็บขยะอินทรีย
(ผลงานลาสุด :50%)

(7). โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนําไปใช
ประโยชน
(ผลงานลาสุด :50%)

(8). คัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อนําไปใชประโย
ชน
(ผลงานลาสุด :50%)

(9). กิจกรรมบริการจัดเก็บไขมัน
(ผลงานลาสุด :50%)

(10). การจัดการขยะแยกประเภทเพื่อใชประโย
ชน
(ผลงานลาสุด :50%)

100,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

525,300.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

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

1,300,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว

(ผลงานลาสุด :50%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
100)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.รอยละของนักเรียน (1). กิจรรมพัฒนานักเรียนในสังกัดสํานักงาน
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
เขตบางเขนมีพัฒนาการที่สมวัย
(ผลงานลาสุด :20%)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 0.00 (รอยละ 90)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

ฝ ายโยธา

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

(ผลงานลาสุด :35%)

(ผลงานลาสุด :50%)

พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ ้  (ปั จจุบัน
39,675,210.57 ตร.ม. หรือ 6.89ตร.
ม/คน)

0.00

507,200.00

(ผลงานลาสุด :40%)

(3). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
เพื่อนํามาใชประโยชน
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0.00

ความสําเร็จในการปรับปรุงถนนตรอกซอย (ผลงานลาสุด :41%)
เสนทางลัด ทางเชื่อม ไมนอยกวารอยละ 80

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 1.00 (1 คลอง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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สวนราชการ
ฝ ายทะเบียน
ฝ ายปกครอง

คร

3

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 3.00 (อยางนอย 2
ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งบประมาณ (บาท)
0.00
0.00

าน

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก
โครงการ/กิจกรรม
(1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงของอาคาร
-จํานวนครัง้ ในการฝึกซอมการปฏิบัติการ
(1). โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
ตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดานสาธารณ พื้นที่เขตบางเขน
ภัย และ ดานความม่น
ั คง(ผลผลิต) -ระดับ
(ผลงานลาสุด :50%)
ความพึงพอใจ ตอการฝึกซอมการปฏิบัติการ (ผลงานลาสุด :40%)
ตามแผนปองกันและบรรเทาภัยดาน
สาธารณภัยและ ดานความม่น
ั คง (ผลลัพธ)

ม
ห

1

พ

ลําดับ

10 กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยว และจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 2.00 (จัดกิจกรรมฯ
อยางนอย 2 ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11 พัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย (1). กิจกรรมพัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนา
เรียนกรุงเทพมหานคร - รอยละของเด็ก
เด็กก
 อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
กอนวัยเรียนท่ม
ี ีพัฒนาการสมวัย - รอยละ
ี ีพัฒนาการสงสัย
(ผลงานลาสุด :25%)
ตัวชว
ี้ ัด ของเด็กกอนวัยเรียนท่ม
เจรจา ลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
85)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

(2). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ ภัยฝายพลเรือน
100)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :40%)
(3). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยยาเสพติด
(ผลงานลาสุด :40%)

(4). กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียน
ของทุกสวนราชการ
(ผลงานลาสุด :40%)

(5). กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานเขตบาง
เขน
(ผลงานลาสุด :40%)

(6). กิจกรรมการทอดแบบสอบถามความพึง
พอใจตอการใหบริการฝายทะเบียน
(ผลงานลาสุด :50%)

(7). โครงการการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :60%)

(8). โครงการเตรียมความพรอมปองกันและ
แกไขปัญหาน้ํ าทวมในพ้ น
ื ที่เขตบางเขน
(ผลงานลาสุด :45%)

(9). โครงการพัฒนาทําความสะอาดคู คลอง ตาม
แผนปองกันและแกไขปัญหาน้ํ าทวม โดยใช
แรงงานประจําและชว
ั ่ คราวของสํานักงานเขตบาง
เขน ประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :90%)

(10). ปรับปรุงซอยรามอินทรา 21 แยบก 14
(ผลงานลาสุด :93%)

(11). ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 14
(ผลงานลาสุด :91%)

(12). ปรับปรุงซอยบุรุษพัฒน 7/1
(ผลงานลาสุด :80%)

(13). ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 18 ชวง
ปลาย
(ผลงานลาสุด :80%)

(14). ปรับปรุงซอยรามอินทรา 65 แยก 2-6
(ผลงานลาสุด :75%)

(15). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :40%)

(16). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :40%)

(17). โครงการปองกันและแกไขปัญหาการแขง
รถยนตและรถจักรยานยนตในทาง และควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิ ดบริการ
ในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ ตามคําสัง่
หัวหน าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 2
2/2558*
(ผลงานลาสุด :40%)

(18). โครงการเพิม
่ ป
 ระสิทธิภาพการจด
ั เ ก็บภ
 าษี
(ผลงานลาสุด :60%)

(19). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30%)

(20). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

(21). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :25%)

(22). โครงการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :60%)

(23). โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือ
ขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :40%)

(24). โครงการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :30%)

(25). พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :0%)

(26). พิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูก
เสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15%)

(27). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :25%)

(28). โครงการวายน้ํ าเป็ นเลนน้ํ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :30%)

(29). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :30%)

(30). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :30%)

(ผลงานลาสุด :100%)

(32). ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล
(ผลงานลาสุด :75%)

(33). ปรับปรุงโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
(ผลงานลาสุด :90%)

สวนราชการ

32,500.00

ฝ ายปกครอง

38,600.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายทะเบียน

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

2,653,000.00

ฝ ายโยธา

1,715,000.00

ฝ ายโยธา

6,565,000.00

ฝ ายโยธา

7,741,000.00

ฝ ายโยธา

250,000.00

ฝ ายปกครอง

5,687,000.00

ฝ ายโยธา

300,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,075.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

3,678,000.00

ฝ ายการศึกษา

142,800.00

ฝ ายการศึกษา

112,000.00

ฝ ายการศึกษา

69,500.00

ฝ ายการศึกษา

11,100.00

ฝ ายการศึกษา

2,196,000.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

25,000.00

ฝ ายการศึกษา

473,200.00

ฝ ายการศึกษา

4,464,000.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

139,500.00

ฝ ายการศึกษา

2,283,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,556,000.00

ฝ ายการศึกษา

586,000.00

ฝ ายการศึกษา

16,800.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายเทศกิจ

115,100.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,385,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ท

(31). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุวกาชาด

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(โครงการงานประจํา) รอยละของโครงการท่ี (1). โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เป็ นงานประจําของหน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ผลงานลาสุด :40%)

ม
ห
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พ

ลําดับ

กร
ุงเ

(34). ปรับปรุงโรงเรียนบานคลองบัว
(ผลงานลาสุด :90%)

(35). โครงการคาใชจายในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระ
ราชดําริโดยกรุงเทพมหานคร ปี  2564
(ผลงานลาสุด :20%)

(36). โครงการจัดระเบียบปายผิดกฎหมายในที่
สาธารณะ
(ผลงานลาสุด :50%)

(37). โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถ
บนทางเทา
(ผลงานลาสุด :50%)

(38). โครงการบรรเทาปัญหาจราจรชวงเปิ ดภาค
เรียน (อาสาจราจร พาน องขามถนน)
(ผลงานลาสุด :50%)

(39). โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร
(ผลงานลาสุด :35%)

(40). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

(41). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :35%)

(42). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :35%)

(43). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมเสริมราย
ได
(ผลงานลาสุด :40%)

(44). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

(45). โครงการคาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :35%)

(46). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
(ผลงานลาสุด :40%)

(47). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :30%)

(48). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :35%)

(49). โครงการคาใชจายสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :35%)

(50). โครงการคาใชจายศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :35%)

(51). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั่
คง
(ผลงานลาสุด :35%)

(52). โครงการการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :30%)

(53). โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

50,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

286,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

200,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

671,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

6,180,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

9,000.00

ฝ ายการศึกษา

42,900.00

ฝ ายการศึกษา

(ผลงานลาสุด :50%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
13

14

15

16

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการบูรณาการดานความปลอดภัยเชิง
พื้นที่

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ (ผลงานลาสุด :50%)
100)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มิติท่ี 5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ
100)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลเขตบางเขน

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายเทศกิจ

(ผลงานลาสุด :40%)

มิติท่ี 5.1ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(1). กิจกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม ของสํานักงานเขตบางเขน

ผลงาน : 10.69 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ
10)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :22%)

มิติท่ี 4.1ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม (1). นวัตกรรมการใหบริการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน วยงาน
(ผลงานลาสุด :40%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 16 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 83 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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