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

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

4. รอยละของจํานวนคลองท่ถ
ี ูกฟื้นฟู ปรับ
(1). โครงการจัดเก็บวัชพืชและผักตบชวาในคู
ปรุง และคืนสภาพเพื่อเป็ นแกมลิงธรรมชาติ คลองพ้ น
ื ที่เขตทวีวัฒนา
และมีระบบระบายนํ้าที่ดีขน
ึ้ 
(ผลงานลาสุด :53.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). โครงการลางทําความสะอาดทอระบาย
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
นํ้ าและแกไขปัญหาน้ํ าทวมขังในพ้ น
ื ที่เขตทวี
1

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

70,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรายได

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

50,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

89,600.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายโยธา

วัฒนา

(ผลงานลาสุด :53.00%)

1. ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐานขอมูลผู (1). โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัดน้ํ าเสียของ
ประกอบการท่เี ป็ นแหลงกําเนิ ดนํ้าเสียใน
สถานประกอบการ
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :13.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (จํานวน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2

5.1 รอยละของชุมชนท่ม
ี ีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจกรรม

(ผลงานลาสุด :22.00%)

6. รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน (1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
ประกอบการอาหารมีการพัฒนาผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา (ผลงานลาสุด :14.00%)
(2). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง
ตัวชว
ี้ ัด นคร
แวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :15.00%)
5

6

10.1 รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
7

10.2 รอยละของการบังคับภาษี

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

2.1 รอยละของปริมาณมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกและ
8
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). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแจงประเมิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ผลงานลาสุด :40.00%)
(1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(ผลงานลาสุด :10.00%)
(1). กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย
กอสราง มูลฝอยเศษไม มูลฝอยเศษยาง เพื่อ
นํ ากลับไปใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
เพื่อนํามาใชประโยชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). กิจกรรมการคัดแยกมูลฝอยอินทรียเพื่อ
นํ ากลับไปใชประโยชน
2.2 รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายท่ค
ี ัด
แยกจากแหลงกําเนิ ดเพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี
2560 (993 ตันตอปี)
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7. พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

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

11 9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจาก
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน
ั ้ พน
ื้
ฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑท่ี
ตัวชว
ี้ ัด กําหนด
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

3. พืน
้ ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไขความ
ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจาก
แหลงกําเนิดนําสงศูนยหนองแขม
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สี
เขียว
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). กิจกรรมการรายงานพ้ น
ื ที่สีเขียวใหกับสํานัก
สิ่งแวดลอม
(ผลงานลาสุด :18.00%)

(1). โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผล
สัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(2). โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
(1). โครงการพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรม

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

(ผลงานลาสุด :10.00%)
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8.1. จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญทองถ่น
ิ
หรือผูสูงอายุเพิ่มขน
ึ้

(1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร

8.2 จํานวนครัง้ ในการถายทอดและเผยแพร (1). โครงการจัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
ภูมิปัญญาจากปราชญทองถ่น
ิ หรือผูสูงอายุท่ี วัฒนธรรมประเพณี
เพิ่มขน
ึ ้ ใหม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ
ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายเทศกิจ

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (จํานวน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

ท

13

4,344,000.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(ผลงานลาสุด :30.00%)

0.00

205,800.00

(ผลงานลาสุด :10.00%)

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

2,100,000.00

พ

9

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

คร

5.2 จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออกลดลง
จากฐานปี 2562

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

าน

4

(1). โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือด
ออก

ม
ห

3

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

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 7-12-2019

(1). สํารอง 1

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

(2). สํารอง 2

โครงการ/กิจกรรม

(ผลงานลาสุด :5.00%)
(3). สํารอง 3

(ผลงานลาสุด :5.00%)
(4). สํารอง 4

(ผลงานลาสุด :5.00%)
(5). สํารอง 5

(ผลงานลาสุด :5.00%)

(6). โครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

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

(8). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
(ผลงานลาสุด :40.00%)

(9). โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(10). ปรับปรุงถนนลัดนิ่มไสว จากจุดที่ปรับปรุง
แลวถึงทางแยกซอยทวีวัฒนา - กาญจนาภิเษก
12
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(11). ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 15
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(12). ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 17-4
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(13). ปรับปรุงซอยสุขาภิบาลบางระมาด 1 จาก
สะพานขามคลองแยกคลองบางนอยถึงสุดซอย
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(14). ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 24, 26
พรอมซอยแยก
(ผลงานลาสุด :50.00%)

(15). ปรับปรุงซอยแยกถนนเลียบคลองปทุม
(ซอยขางโรงเรียนโชติกาญจน)
(ผลงานลาสุด :30.00%)

(16). โครงการซอมแซมบํารุงรักษาถนน ตรอก
ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไขปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :16.00%)

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

(18). โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(19). โครงการสนับสนุนการสอนในศูนยศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :15.00%)

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

(21). โครงการเสริมสรางศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(22). โครงการจางเหมายามดูแลทรัพยสินและ
รักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(23). โครงการสอนภาษาจีน

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(26). โครงการเรียนฟรี เรียนดี อยางมีคุณภาพ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

5,000.00

ฝ ายการศึกษา

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

56,400.00

ฝ ายปกครอง

352,000.00

ฝ ายปกครอง

17,384,000.00

ฝ ายโยธา

7,630,000.00

ฝ ายโยธา

1,098,000.00

ฝ ายโยธา

10,447,000.00

ฝ ายโยธา

11,061,000.00

ฝ ายโยธา

5,545,000.00

ฝ ายโยธา

3,000,000.00

ฝ ายโยธา

63,900.00

ฝ ายการศึกษา

1,260,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

578,400.00

ฝ ายการศึกษา

15,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00

4,433,700.00

20,000.00

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

46,500.00

ฝ ายการศึกษา

3,918,600.00

ฝ ายการศึกษา

27,400.00

ฝ ายการศึกษา

419,300.00

ฝ ายการศึกษา

114,300.00

ฝ ายการศึกษา

ท

(27). โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน
ศูนยวิชาการเขต

0.00

พ

(24). โครงการเปิ ดโลกกวางสรางเสนทางสูอาชีพ
(25). โครงการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือสามัญ
สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกาชาด

สวนราชการ

2,473,200.00

(ผลงานลาสุด :15.00%)
(ผลงานลาสุด :10.00%)

งบประมาณ (บาท)
0.00

(ผลงานลาสุด :5.00%)

คร

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

าน

15

ม
ห

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

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

(29). โครงการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

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

(31). โครงการคาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :10.00%)

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

(33). โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรียน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(34). โครงการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอ
กาส
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(35). ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(36). ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(37). ปรับปรุงโรงเรียนตงั ้ พิรุฬหธรรม
(ผลงานลาสุด :70.00%)

(38). ปรับปรุงโรงเรียนคลองตนไทร
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(39). ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ ์
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(40). ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(41). โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(42). โครงการจางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(43). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(44). โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและ
ลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(45). โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(46). โครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(47). โครงการสงเสริมการทําเกษตรทฤษฏีใหม
(ผลงานลาสุด :16.00%)

(48). โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(49). โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั่
คง

93,700.00

ฝ ายการศึกษา

9,600.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

90,000.00

ฝ ายการศึกษา

510,900.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

495,000.00

ฝ ายการศึกษา

1,035,000.00

ฝ ายการศึกษา

859,000.00

ฝ ายการศึกษา

914,000.00

ฝ ายการศึกษา

572,000.00

ฝ ายการศึกษา

805,000.00

ฝ ายการศึกษา

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

581,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

1,109,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

864,300.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

147,400.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

434,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

77,700.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

40,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
16

17

18

19

20

21

22

23

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

มิติท่ี 2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
มิติท่ี 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

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

โครงการ/กิจกรรม

(1). กิจกรรมเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ

(1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน

มิติท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องท่ไี ดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

(1). กิจกรรมการแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชนผูรับบริการ (ศูนย 1555) (มิติที่ 3.1)

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

(ผลงานลาสุด :10.00%)

มิติท่ี 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น (1). โครงการรักษคลอง (The Icon @ บางพรม)
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)
(ผลงานลาสุด :5.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). โครงการเกษตรทวีฯ ดีตอใจ (BEST
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
SERVICE)
มิติท่ี 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายการคลัง

(ผลงานลาสุด :100.00%)

มิติท่ี 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการ (1). กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
จัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพย
สิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :6.00%)

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของสํานักงานเขตทวี
วัฒนา
(ผลงานลาสุด :10.00%)

มิติท่ี 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา (1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
ฐานขอมูล
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
มิติท่ี 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิ น
การดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหน วยงาน

(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน (มิติ 4.2.1)

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

(ผลงานลาสุด :15.00%)

าน

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 23 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 78 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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