** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
-------- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: ร้อยละของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) (ร้อยละ ๑๐๐)
4. วิธีการคำนวณ :
:: ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (หน่วย) เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ๑ ก.ย. ๒๕๖๒ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๒)
ร้อยละของการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เมื่อเทียบกับปริมาณไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีค่าน้ำหนักตัวชี้วัด ดังนี้
๑) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕.๐ ได้คะแนน ๕๐ คะแนน
๒) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๕.๕ ได้คะแนน ๖๐ คะแนน
๓) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖.๐ ได้คะแนน ๗๐ คะแนน
๔) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๖.๕ ได้คะแนน ๘๐ คะแนน
๕) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๗.๐ ได้คะแนน ๙๐ คะแนน
๖) สามารถลดได้ตั้งแต่ร้อยละ ๗.๕ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ระหว่างวันที่ 1-30 พฤสจิกายน 2562 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ จำนวน 103,203.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ
24.39
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 304,560 หน่วย ลดลงจาก ค่าเฉลี่ย (ระหว่าง กันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) จำนวน 118,603.33
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 28.03 เกินกว่าเป้าหมาย ที่กำหนด
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : การดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1. การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
2. เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
3. การไฟฟ้านครหลวงแจ้งยอดการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
3.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
3.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 13,120 หน่วย
รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 363,120 หน่วย
3.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กับ
การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 60,043.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.19
เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เดือนสิงหาคม 2563
1.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562 เฉลี่ย 423,163.33 หน่วยต่อเดือน
1.2 เป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ลดลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7.5 (เป้าหมายใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยไม่เกิน 393,541.89 หน่วยต่อเดือน)
1.2.1 เครื่องวัด 3005872 (สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร) ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวน 350,000 หน่วย
1.2.2 เครื่องวัด 3007634 (สำนักงานการเจ้าหน้าที่) ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 9,520 หน่วย
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
รวมการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 359,520 หน่วย
1.2.3 เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 กับ
การใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนโดยเฉลี่ย (ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562) ลดลง 63,643.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.04
เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ดังนี้
เป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5
ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า) เปรียบเทียบ ระหว่างเดือนกันยายน 2561 - สิงหาคม 2562
กับ ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 17.55
การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: -ไม่มี8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -ไม่มี---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: -ไม่มีขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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