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

2

4 รอยละของจํานวนคลองท่ถ
ี ูกฟื้นฟู ปรับ
(1). โครงการขุดลอกคลองวัดทองธรรมชาติและ
ปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็ นแกมลิงธรรมชาติ คลองแยกคลองวัดทองธรรมชาติ
และมีระบบระบายนํ้าที่ดีขน
ึ้
(ผลงานลาสุด :20.00%)

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

(2). โครงการขุดลอกคลองโรงปลา
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). โครงการกําจัดวัชพืช ตักขยะ และเปิ ดทาง
นํ้ าไหล คลองวัดนอยใหม คลองขางวัดอนงค
และคลองตนไทร
3

(ผลงานลาสุด :16.00%)

1 ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู (1). โครงการจัดทําฐานขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสีย
ประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าเสียใน
ของผูประกอบการ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

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

6 รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน (1). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
4
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ อาหารปลอดภัย
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
(ผลงานลาสุด :35.00%)
ตัวชว
ี้ ัด นคร
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5

10.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
6

10.2 รอยละของการบังคับภาษี

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

2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกและ
7
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

(1). กิจกรรมประชาสัมพันธใหผูมีหน าที่ตองเสีย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางเกิดความรูความเขาใจ
ในพ้ น
ื ที่เขตคลองสาน

8

2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ค
ี ัด
แยกจากแหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี
2560 (993 ตันตอปี)

9

7 พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

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

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

(1). กิจกรรมเรงรัดการจัดเก็บภาษีคางชําระ

(1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการรณรงคสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
มูลฝอยอันตราย

90,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

89,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

149,300.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

(1). โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับ
ปรุง และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(ผลงานลาสุด :25.00%)

900,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

(2). กิจกรรมสํารวจหาพ้ น
ื ที่ตามนิยามฯ และราย
งาน สสล.
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(1). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร

0.00

168,000.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(1). โครงการคาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายเทศกิจ

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

กร
ุงเ

ท

13 8.2 จํานวนครัง้ ในการถายทอดและเผยแพร (1). กิจกรรมเสริมสรางภูมิปัญญาผูสูงอายุ
ภูมิปัญญาจากปราชญทองถ่น
ิ หรือผูสูงอายุท่ี สํานักงานเขตคลองสาน
เพิ่มขน
ึ ้ ใหม
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (ครัง้  (ครบทุก
ภูมิปัญญา))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

พ

8.1 จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญทองถ่น
ิ
หรือผูสูงอายุเพิ่มขน
ึ้

ฝ ายโยธา

(ผลงานลาสุด :15.00%)

3 พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความลอ (1). โครงการการรักษาความสงบเรียบรอยและ
แหลมตอการเกิดอาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชา
ชน
ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :10.00%)
เจรจา มิติที่ 1 / ตัวชว
12

500,000.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :20.00%)

11

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

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน

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

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

5 จํานวนครัง้ ของการดําเนิ นการฝึกซอมตาม (1). โครงการฝึกซอมตามแผนการปองกันและ
แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม บรรเทาสาธารณภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับหน วยงานท่เี กี่ยวของ
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1

ม
ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

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

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). โครงการบันทึกตําแหนงเลขหมายประจําบา
น
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตคลอง
สาน
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(4). โครงการคาใชจายในการซอมแซมบํารุง
รักษาถนน ตรอก ซอย และสงิ่ ส
 าธารณประโยชน
เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(5). โครงการปรับปรุงซอยเจริญนคร ๑๘ จาก
ถนนเจริญนครถึงคูระบายน้ํ าคลองตนไทร
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(6). โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเชียงใหม
(ผลงานลาสุด :35.00%)

(7). โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(8). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดเศวตฉัตร
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(9). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุวรรณ
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(10). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(11). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(12). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองเพลง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(13). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชา
ติ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(14). โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดสุทธาราม
(ผลงานลาสุด :30.00%)

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

(16). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(17). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(18). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมวิชาชีพ
เสริมรายได
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(19). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คน
พิการ และผูดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(20). โครงการคาใชจายโครงการจางอาสาสมัคร
เจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(21). โครงการคาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(22). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน
(23). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมนายหมู
ลูกเสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(ผลงานลาสุด :10.00%)

0.00

ฝ ายทะเบียน

2,491,000.00

ฝ ายโยธา

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

3,500,000.00

ฝ ายโยธา

4,161,000.00

ฝ ายโยธา

719,400.00

ฝ ายโยธา

1,964,000.00

ฝ ายโยธา

1,090,000.00

ฝ ายโยธา

280,000.00

ฝ ายโยธา

150,000.00

ฝ ายโยธา

1,600,000.00

ฝ ายโยธา

643,000.00

ฝ ายโยธา

ฝ ายปกครอง

1,997,000.00

ฝ ายโยธา

3,030,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,033,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

671,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

52,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

510,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

581,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

790,200.00

149,800.00

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร
ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร
ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร
ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

พ

(24). โครงการคาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คน
กรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(25). โครงการคาใชจายในการประชุมครู

สวนราชการ

500,000.00

80,000.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :15.00%)

งบประมาณ (บาท)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน

14

ม
ห

ลําดับ

ฝ ายการศึกษา

93,000.00

ฝ ายการศึกษา

69,900.00

ฝ ายการศึกษา

219,700.00

ฝ ายการศึกษา

16,800.00

ฝ ายการศึกษา

28,600.00

ฝ ายการศึกษา

2,352,000.00

ฝ ายการศึกษา

4,433,700.00

ฝ ายการศึกษา

79,600.00

ฝ ายการศึกษา

102,800.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

3,360,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,861,200.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

30,000.00

ฝ ายการศึกษา

288,000.00

ฝ ายการศึกษา

352,000.00

ฝ ายปกครอง

1,000,000.00

ฝ ายปกครอง

165,075.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

66,710.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

ท

(27). โครงการคาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

6,400.00

(ผลงานลาสุด :60.00%)

(28). โครงการคาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ นเลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

กร
ุงเ

(29). โครงการคาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(30). โครงการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(31). โครงการคาใชจายตามโครงการเรียนฟรี
เรียนดี อยางมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(32). โครงการคาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสิน และรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :45.00%)

(33). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกีฬา
นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(34). โครงการคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุน
ใหนักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(35). โครงการคาใชจายในพิธีปฏิญาณตน และ
สวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(36). โครงการคาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(37). โครงการคาใชจายโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อทักษะชีวิต
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(38). โครงการคาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(39). โครงการคาใชจายในการพัฒนาคุณภาพ
เครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(40). โครงการคาใชจายในการเปิ ดโลกกวางสราง
เสนทางสูอาชีพ
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(41). โครงการคาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(42). โครงการคาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :0.00%)

(43). โครงการคาใชจายในการจัดงานเทิดพระ
เกียรติสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(44). โครงการคาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
แหงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(45). โครงการคาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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15

16

17

18

19

20

21

22

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(1). กิจกรรมเรงรัดการเบิกจายงบประมาณในภา
พรวม

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

(ผลงานลาสุด :6.17%)

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

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

(1). กิจกรรมความสําเร็จในการจัดทํางบการเงิน

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

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องท่ไี ด (1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแกปัญหาเรื่อง
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
รองทุกข
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (คะแนน)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :16.00%)

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (ฺฺBest Service)

(1). โครงการรักษคลองสมเด็จเจาพระยา พัฒนา
ยานประวัติศาสตรคลองสาน

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

(ผลงานลาสุด :10.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ขัน
้ ตอน)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

สวนราชการ

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :100.00%)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
(1). กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) (งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ) (ผลงานลาสุด :20.00%)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

งบประมาณ (บาท)

(2). โครงการเสนทางสรางสรรค พบกันที่คลอง
สาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมสํารวจระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
(ผลงานลาสุด :10.00%)
(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

คร

ลําดับ

าน

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 22 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 72 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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