สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

สปท./1 ระดับความสําเร็จในการ
สรางความรวมมือกับภาคประชาชน
เพื่อสรางเครือขายขาวของกรุงเทพ
มหานคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). สปท./1 โครงการฝึกอบรมเครือขายสาย
ขาวของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

10/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวและรายงานผลการดําเนินโครงการ
ฝึ กอบรมเครือขายสายขาวของกรุงเทพมหานคร
ใหผูบริหารของกรุงเทพมหานรทราบแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

คร

** สํานั กงานปกครองและทะเบียน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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2

สปท./2 ผูประสบปัญหาทางการ
ทะเบียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับการ
แนะนํ าหรือชวยเหลือแกไขปัญหา
ทางการทะเบียนมีความพึงพอใจ
ระดับมากข้ น
ึ ไป

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

50.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). สปท./2 กิจกรรมคลินิกการทะเบียน
เคลื่อนที่ (Regis Mobile Clinic)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
15/9/2562 : สํานักงานปกครองและทะเบียน จัด
กิจกรรมคลินิกการทะเบียนเคลื่อนที่ (Regis
Mobile Clinic) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความ
ชวยเหลือผูประสบปัญหาทางการทะเบียน ไดแก
ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส ที่มีการสํารวจ
ขอมูลจากหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในพ้ น
ื ที่
กทม. ใหไดรับการจัดทําหลักฐานทางการ
ทะเบียนอยางถูกตอง หรือไดรับการรวบรวม
ขอมูลหรือเอกสาร การประสาน/สงตอ เพื่อให
สํานักทะเบียน พิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หน าที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน
ปกครองและทะเบียนออกใหบริการทําบัตร
ประชาชนและแกไขปัญหาทางการทะเบียน ให
แกผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส จํานวน 4
แหง รวม 66 คน ดังนี้ สถิติการใหบริการดาน
การทะเบียนและบัตรประจําตัวประชาชนตาม
กิจกรรมคลินิกการทะเบียนเคลื่อนที่ (Regis
Mobile Clinic) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 วัน /
เดือน / ปี  สถานที่ใหบริการ จํานวนผูใชบริการ
รวม ทําบัตรประชาชน สํารวจขอมูลบุคคล (ราย)
ที่มีปัญหาทางการทะเบียน 2-4 มกราคม 2562
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบางแค
เขตภาษีเจริญ 27 7 34 18 กุมภาพันธ 2562
สถานสงเคราะหคนชรา บานบางแค 2 เขตบาง
แค 3 1 4 16-17 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล
ทหารผานศึก เขตพญาไท 5 - 5 9-11 มีนาคม 2
562 และ 17-19 เมษายน 2562 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน 21 2 23 รวม 56 10
66 ลักษณะของการใหบริการ จํานวน/ราย ควา
มสําเร็จของการดําเนินการสําเร็จ คิดเป็ นรอยละ
หมายเหตุ สําเร็จ ไมสําเร็จ 1. สามารถใหความ
ชวยเหลือผูประสบปัญหาทางการทะเบียนไดทัน
ที 56 56 - 100 - 2. ตองไดรับการรวบรวม
ขอมูลหรือเอกสาร 10 7 3 70 1. ผูเขารับการ
ชวยเหลือ 2 ใน 3 ราย ไมมีที่อยูเป็ นหลักแหลง
และไมสามารถติดตามมาใหขอมูลเพิ่มเติม การ
ประสาน/สงตอ เพื่อใหสํานักทะเบียน พิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหน าที่ ได 2. อีกรายเป็ นผู
เขารับการชวยเหลือ มีอายุมากประกอบกับสูญ
เสียความทรงจํา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./4 ระดับความสําเร็จในการ
พัฒนาความรูในการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานดานงานปกครองและ
เลือกตงั ้ และงานดานทะเบียน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(3.1). สปท./3 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน รักษา
ความมน
ั ่ คงภายในกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

3.00
(ระดับ 3)

3.000
(ระดับ 3)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(4.1). สปท./4 4.1 โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานฝายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

(4.2). สปท./4 4.2 โครงการฝึกอบรมและดูงาน
หลักสูตรการบริหารงานทะเบียน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สปท./3 รอยละความสําเร็จในการ
สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานรักษา
ความมน
ั ่ คงภายในกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :100.00%
10/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวรายงานผลการสัมมนา/ดูงานแลว

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ลําดับ

ม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

พ

(4.3). สปท./4 4.3 โครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาการปฏิบัติงานดานทะเบียนของกรุงเทพ
มหานคร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

11/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวและรายงานผลการดําเนินโครงการ
ฝึ กอบรมและดูงานหลักสูตรการบริหารงาน
ทะเบียนแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

11/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวและรายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานดานทะเบียน
ของกรุงเทพมหานครแลว

กร
ุงเ

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

11/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวและรายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝาย
ปกครองแลว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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5

สปท./5 ระดับความสําเร็จของการให
บริการ ณ จุดบริการดวนมหานคร
(Bangkok Express Service) ของ
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

3.00
(ระดับ)

3.000
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). สปท./5 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเจา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
หน าที่ผูปฏิบัติงานประจําจุดบริการดวนมหานคร
(Bangkok Express Service)
15/9/2562 : ดําเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
เจาหน าที่ผูปฏิบัติงานประจําจุดบริการดวนมหา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นคร (Bangkok Express Service) มี
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน
วัตถุประสงคเพื่อใหเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ประจําจุด บริการดวนมีความรูความเขาใจเกี่ยว
กับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑที่เกี่ยวของ กับ
การปฏิบัติงานในหน าที่ ซึ่งเป็ นการพัฒนาเจา
หน าที่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวด
เร็ว มีประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ประชาชนไดรับบริการที่ดียิ่งข้ น
ึ  รวมทงั ้ ให
คําแนะนํา ชวยเหลือ แกไขปัญหา สงเสริม สราง
ขวัญและกําลังใจแกเจาหน าที่ ที่ปฏิบัติงาน
ประจําจุดบริการดวนมหานคร ระหวางวันที่ 10 –
18 กรกฎาคม 2562 โดยดําเนินการนิเทศจุด
บริการดวนมหานคร จํานวน 11 แหง คือ 1.
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร 2.
สถานีรถไฟฟ าสยาม เขตปทุมวัน 3. สถานี
รถไฟฟ าพรอมพงษ เขตคลองเตย 4. สถานี
รถไฟฟ าหมอชิต เขตจตุจักร 5. สถานีรถไฟฟ า
อุดมสุข เขตบางนา 6. สถานีรถไฟฟ าวงเวียน
ใหญ เขตคลองสาน 7. หางสรรพสินคาพาราไดซ
พารค เขตประเวศ 8. หางสรรพสินคาซีคอนบาง
แค เขตภาษีเจริญ 9. หางสรรพสินคาแฟชัน
่ ไอ
สแลนด เขตคันนายาว 10. หางสรรพสินคาตงั ้
ฮัว
่ เส็ง เขตบางพลัด 11. หางสรรพสินคา
เดอะมอลลบางแค เขตบางแค โดยกําหนดระดับ
ความสําเร็จของการใหบริการกําหนดหลักเกณฑ
ในการประเมินความสําเร็จเป็ น 5 ระดับ ดังนี้ ระ
ดับ 1 มีการกําหนดแผนงานในการออกนิเทศงาน
ใหความรู และดําเนินการออกนิเทศไดสําเร็จครบ
ถวนตามที่กําหนด ระดับ 2 สามารถดําเนินการ
ในระดับ 1 สําเร็จ และมีผลการสํารวจความพึง
พอใจฯ ระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 75 - 80 ระดับ
3 สามารถดําเนินการในระดับ 1 สําเร็จ และมีผล
การสํารวจความพึงพอใจฯ ระดับมากข้ น
ึ ไป รอย
ละ 81 - 85 ระดับ 4 สามารถดําเนินการในระดับ
1 สําเร็จ และมีผลการสํารวจความพึงพอใจฯ
ระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 86 - 90 ระดับ 5
สามารถดําเนินการในระดับ 1 สําเร็จ และมีผล
การสํารวจความพึงพอใจฯ ระดับมากข้ น
ึ ไป รอย
ละ 91 ขึ้นไป ผูใชบริการจุดบริการดวนมหานคร
จํานวน 117 คน มีความพึงพอใจ ในดานตาง ๆ
ในระดับมากข้ น
ึ ไป รอยละ 97.4 ผลความพึง
พอใจอยูในระดับ 5 ของความสําเร็จที่กําหนด

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ
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สปท./11 รอยละของความสําเร็จ
ของการกอหนี้ผูกพัน

5.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

11

12

2.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
สปท./14 ความสําเร็จของการจัด
ทํางบการเงิน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(รอยละ)

(9.1). สปท./13 กิจกรรมการดําเนินการจัด
ทําเงินไวกันเหลื่อมปีใหทันปีงบประมาณ

พ

สปท./13 รอยละของเงินกันไวเหล่ อ
ื
มปี

100.000
(รอยละ)

สปท./15 รอยละความสําเร็จของ
การจัดทําระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./16 การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

5.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

11/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวและรายงานผลการดําเนินโครงการ
สัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานฝายปกครองแลว

(8.1). สปท./12 กิจกรรมการดําเนินการเบิกจาย ความกาวหน าของงาน :100.00%
งบประมาณทุกหมวดรายจายใหทันปีงบประมาณ
15/9/2562 : ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมมี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
รายการขออนุมัติกันเงินไวเหล่ อ
ื มปี
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

ท

10

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(7.1). สปท./11 กิจกรรมการกอหนี้ผูกพันงบ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประมาณรายจายประจําปี โดยเร็วและเป็ นไปตาม
เป าหมายที่กําหนดของสํานักงานปกครองและทะ 15/9/2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สปท.
เบียน
สามารถเบิกจายได 89.52 (ขอมูล ณ วันที่ 11
กันยายน 2562)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

(10.1). สปท./14 กิจกรรมการดําเนินการจัด
ทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

กร
ุงเ

9

สปท./12 รอยละของความสําเร็จ
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพ
รวม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). สปท./6 โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝายปกครอง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

โครงการ/กิจกรรม

คร

7

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สปท./6 ระดับความสําเร็จในการ
ประสานงาน และอํานวยการการ
จัดการเลือกตงั ้  ในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2562

เป าหมาย

ห

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
15/9/2562 : - ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมมี
รายการขออนุมัติกันเงินไวเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(11.1). สปท./15 กิจกรรมการจัดทําระบบบริหาร ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของ
สํานักงานปกครองและทะเบียน
15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน
(12.1). สปท./16 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปกครองและทะ
เบียน
15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน
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(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./18 ระดับความพึงพอใจของผู
รับบริการ

ผลการดําเนิ น
งาน

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17

สปท./20 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

(14.1). สปท./18 กิจกรรมการสํารวจความพึง
พอใจของสํานักงานปกครองและทะเบียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

100.000
(รอยละ)

15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

15/9/2562 : - สํานักงานปกครองและทะเบียนมี
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 มีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด เทากับ 4.214 ครัง้ ที่ 2 มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด เทากับ 4.335 รวม 2
ครัง้  เทากับ 4.274

(15.1). สปท./19 กิจกรรมการดําเนินการตาม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สํานักงานปกครองและทะเบียน
งานท่ว
ี างไวแลว

ม

7.00
(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

4.00
(รอยละ)

พ

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(13.1). สปท./17 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ของสํานักงานปกครองและทะ
เบียน

100.000
(รอยละ)

(16.1). สปท./20 กิจกรรมการดําเนินการดาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานของสํานักงานปกครองและทะเบียน 15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

ท

16

สปท.19 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

15

โครงการ/กิจกรรม

คร

14

สปท./17 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่
สุด(Best Service)

เป าหมาย

าน

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

สปท./21 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการเสริมสรางสุขภาพ
ของบุคลากรในหนวยงาน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(17.1). สปท./21 กิจกรรมการดําเนินการเสริม ความกาวหน าของงาน :100.00%
สรางสุขภาพของบุคลากรสํานักงานปกครองและ
ทะเบียน
15/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานปกครองและทะเบียน

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 17 ตัวชว
ี้ ัด //
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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