สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กงานเขตหนองจอก

3

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (ครัง้ /ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :60%)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
(1). กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล
ขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือ
การใหบริการ
(ผลงานลาสุด :80%)
ผลงาน : 55.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพน
ื ้ ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงภูมิทัศน
ใหสอดคลองกับเอกลักษณ ของแตละพน
ื ้ ท่ี

(1). โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนคลองแสน
แสบในพ้ น
ื ที่เขตหนองจอก

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมใหสถาน
ประกอบอาหารมีการพัฒนา ผานเกณฑ
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหา
นคร ระดับดี

(1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 70.00 / เป าหมาย : 100.00 (ระดับ 5
(20 แนวคลอง))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

5

โครงการ/กิจกรรม

(1). คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพติด

ผลงาน : 74.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละการจัดเก็บภาษี ท่ด
ี ินและส่ง
ิ ปลูกสราง (1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ประจําปี งบประมาณ 2564
ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :83%)

(3). โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะอันตราย
หรือขยะพิษ
(ผลงานลาสุด :90%)

(4). โครงการคัดแยกกิ่งไมใบไมไปใชประโยชน
ในพ้ น
ื ที่เขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :90%)

(5). โครงการรณรงคเก็บสิ่งของเหลือใช/ขยะชน
ิ้
ใหญและขยะอันตราย
(ผลงานลาสุด :80%)

(6). โครงการคัดแยกกลองเครื่องด่ ม
ื เพื่อนําไปใช
ประโยชน
(ผลงานลาสุด :90%)

(7). โครงการทรัพยทวี/บุญทวีรีไซเคิล
(ผลงานลาสุด :80%)

(8). โครงการจัดระบบคัดแยกมูลฝอยไปใช
ประโยชนของสํานักงานเขต
พืน
้ ที่สีเขียวท่เี พิ่มขน
ึ้

ผลงาน : 60.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา
8

(ผลงานลาสุด :90%)

(1). คาใชจายโครงการการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
9
การทองเที่ยว และจัดจําหน ายสินคาชุมชน
ของผูประกอบการชุมชนในพน
ื ้ ที่กรุงเทพ
ตัวชว
ี้ ัด มหานคร
เจรจา
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 2.00 (จัดกิจกรรม
อยางนอย (ครัง้ ))
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายโยธา

81,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายรายได

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

1,500,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

0.00

ฝ ายการศึกษา

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

0.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :80%)

เด็กมีพัฒนาการสมวัย - รอยละของนักเรียน (1). พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
(ผลงานลาสุด :90%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 60.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

0.00

ฝ ายปกครอง

(ผลงานลาสุด :100%)

(ผลงานลาสุด :80%)

7

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :90%)

รอยละมูลฝอยท่ค
ี ัดแยกจากแหลงกําเนิ ดและ (1). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย
นํ าไปใชประโยชน เพิ่มขน
ึ ้ เมื่อเทียบกับปี 2
เพื่อนํากลับมาใชประโยชน
560
(ผลงานลาสุด :80%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 30.00 / เป าหมาย : 30.00 (รอยละ)
(2). โครงการลดปริมาณขยะดวยไมดอกไม
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ประดับและพืชผักสวนครัวรว
ั ้ กินได
6

งบประมาณ (บาท)

คร

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

ความสําเร็จในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เฝ าระวังภัยยาเสพติด

าน

1

(1). โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
(ผลงานลาสุด :80%)

10 เด็กมีพัฒนาการสมวัย - พัฒนาการของเด็ก (1). โครงการพัฒนาการสมวัย ใสใจเด็กกอนวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหา เรียน
นคร - รอยละของเด็กกอนวัยเรียนท่ม
ี ี
(ผลงานลาสุด :80%)
ตัวชว
ี้ ัด พัฒนาการสมวัย - รอยละของเด็กกอนวัย
ี ีพัฒนาการสงสัยลาชาไดเขาสู
เจรจา เรียนท่ม
กระบวนการพัฒนา

กร
ุงเ

ท

พ

ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม
ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

(ผลงานลาสุด :92%)

(2). กิจกรรมการปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตของ
สํานักงานเขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :92%)

(3). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(ผลงานลาสุด :100%)

(4). คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)
(ผลงานลาสุด :50%)

(5). ปรับปรุงซอยเลียบวารี 55 จากถนนเลียบ
วารีถึงสุดทางสาธารณะ แขวงโคกแฝด
(ผลงานลาสุด :80%)

(6). ปรับปรุงซอยพ่ งึ และอุทิศ จากถนนคลองเกา
ถึงสุดทางสาธารณะ แขวงคลองสิบ
(ผลงานลาสุด :100%)

(7). ปรับปรุงซอยหมูบานพิบูลยทรัพย 15 แยก
1 และแยก 2 จากซอยสุวิทวงศ 64 ถึงสุดทางสา
ธารณะ แขวงลําผักชี
(ผลงานลาสุด :75%)

(8). คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาถนน
ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อแกไข
ปั ญหาความเดือดรอนของประชาชน
(ผลงานลาสุด :100%)

(9). ปรับปรุงสํานักงานเขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :100%)

(10). ปรับปรุงโรงเรียนผลลีรุงเรือง
(ผลงานลาสุด :0%)

(11). ปรับปรุงโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร
(ผลงานลาสุด :70%)

(12). ปรับปรุงโรงเรียนสามแยกทาไข
(ผลงานลาสุด :100%)

(13). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราบานเกาะ
(ผลงานลาสุด :65%)

(14). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราคลองสิบเอ็ด
(ผลงานลาสุด :75%)

(15). ปรับปรุงโรงเรียนอิสลามลําไทร
(ผลงานลาสุด :90%)

(16). ปรับปรุงโรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนร
เศรษฐ)
(ผลงานลาสุด :70%)

(17). ปรับปรุงโรงเรียนวัดสีชมพู
(ผลงานลาสุด :100%)

(18). ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราสนามกลางลํา
(ผลงานลาสุด :90%)

(19). กิจกรรมเตรียมการแกไขปัญหาน้ํ าทวมใน
พื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตหนองจอก
(ผลงานลาสุด :90%)

(20). กิจกรรมสํารวจและติดตงั ้ /ซอมแซมไฟฟ า
แสงสวาง บริเวณพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยหรือพ้ น
ื ที่เสี่ยง
อันตราย
(ผลงานลาสุด :90%)

(21). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :100%)

(22). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
(ผลงานลาสุด :0%)

(23). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(24). โครงการสนับสนุนการพฒนาฐานขอมูล
แหลงกําเนิดน้ํ าเสียของกรุงเทพมหานครอยูใน
รูปแบบระบบสารสนเทศ
(ผลงานลาสุด :100%)

(25). คาใชจายในการเตรียมงานรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกาเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปิ ดงานเมาลิดกลางแหง
ประเทศไทย
(ผลงานลาสุด :30%)

(26). คาใชจายในการประชุมครู
(ผลงานลาสุด :60%)

(27). คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน าหนวยยุวกา
ชาด
(ผลงานลาสุด :60%)

(28). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(ผลงานลาสุด :60%)

(29). คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ ัน
ื ฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(30). คาใชจายในการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(31). คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(ผลงานลาสุด :100%)

(32). คาใชจายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ
(ผลงานลาสุด :100%)

(33). คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :90%)
(ผลงานลาสุด :90%)

(36). คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(37). คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร

ฝ ายปกครอง

64,100.00

ฝ ายปกครอง

41,500.00

ฝ ายปกครอง

26,409,000.00

ฝ ายโยธา

2,986,000.00

ฝ ายโยธา

14,073,000.00

ฝ ายโยธา

2,000,000.00

ฝ ายโยธา

1,479,000.00

ฝ ายโยธา

1,133,000.00

ฝ ายโยธา

2,383,000.00

ฝ ายโยธา

714,000.00

ฝ ายโยธา

2,444,000.00

ฝ ายโยธา

6,386,000.00

ฝ ายโยธา

2,016,000.00

ฝ ายโยธา

2,759,000.00

ฝ ายโยธา

877,000.00

ฝ ายโยธา

1,822,000.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

0.00

ฝ ายโยธา

165,100.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

30,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

676,000.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

0.00

ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

240,000.00

ฝ ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณ

ฝ ายปกครอง

27,200.00

ฝ ายการศึกษา

186,000.00

ฝ ายการศึกษา

63,400.00

ฝ ายการศึกษา

254,100.00

ฝ ายการศึกษา

74,500.00

ฝ ายการศึกษา

446,700.00

ฝ ายการศึกษา

50,000.00
9,444,600.00

ฝ ายการศึกษา
ฝ ายการศึกษา

ฝ ายการศึกษา

1,204,500.00

ฝ ายการศึกษา

520,800.00

ฝ ายการศึกษา

256,200.00

ฝ ายการศึกษา

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :55%)

0.00

480,000.00

(35). คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าได
ปลอดภัย
(ผลงานลาสุด :90%)

สวนราชการ

0.00

ท

(34). คาใชจายในการสอนภาษามลายู

งบประมาณ (บาท)

คร

โครงการ/กิจกรรม

(1). คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสา
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน

ผลงาน : 63.25 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของโครงการท่เี ป็ นงานประจําของ
หน วยงานท่ด
ี ําเนิ นการสําเร็จตามเป าหมาย

ม
ห

11

พ

ลําดับ

(38). คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม
ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(39). คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวน
สนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(40). คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(ผลงานลาสุด :85%)

(41). คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(ผลงานลาสุด :90%)

(42). คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือขาย
โรงเรียน
(ผลงานลาสุด :85%)

(43). คาใชจายในการสนับสนุนการสอนในศูนย
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
(ผลงานลาสุด :45%)

(44). คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(ผลงานลาสุด :100%)

(45). คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ
(ผลงานลาสุด :85%)

(46). คาใชจายในการอนุรักษพันธุรกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดําริโดย
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(47). คาใชจายในการเสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผลงานลาสุด :100%)

(48). คาใชจายในการสงเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :92%)

(49). คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการชุมชน
(ผลงานลาสุด :80%)

(50). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :92%)

(51). คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(ผลงานลาสุด :40%)

(52). คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญอนุรักษ
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(ผลงานลาสุด :10%)

(53). คาใชจายในการสงเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม
(ผลงานลาสุด :40%)

(54). คาใชจายในการดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(ผลงานลาสุด :92%)

(55). คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสร
กีฬาและลานกีฬา
(ผลงานลาสุด :92%)

(56). คาใชจายศูนยประสานงานธนาคารสมอง
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :45%)

(57). คาใชจายในการการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผู
ดอยโอกาส
(ผลงานลาสุด :92%)

(58). คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(ผลงานลาสุด :92%)

(59). คาใชจายโครงการรูใช รู็เก็บ คนกรุงเทพฯ
ชีวิตมน
ั ่ คง

47,300.00

ฝ ายการศึกษา

50,700.00

ฝ ายการศึกษา

12,960,000.00

ฝ ายการศึกษา

5,784,000.00

ฝ ายการศึกษา

720,000.00

ฝ ายการศึกษา

314,400.00

ฝ ายการศึกษา

72,000.00

ฝ ายการศึกษา

2,904,000.00

ฝ ายการศึกษา

16,000.00

ฝ ายการศึกษา

150,000.00

ฝ ายการศึกษา

149,800.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

6,690,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

748,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

200,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

500,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

358,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

920,640.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

2,579,500.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

10,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

514,600.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

585,200.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

20,000.00

ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิก
าร

(ผลงานลาสุด :45%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/3

ขอมูล ณ วันท่ี 19-09-2021

ลําดับ
12

13

14

15

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหน งอาคารท่ี (1). กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงอาคารที่มี
มีการออกเลขรหัสประจําบาน
การออกเลขรหัสประจําบาน
ผลงาน : 74.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :90%)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

(1). กิจกรรมการเรงรัดการเบิกจายจายงบ
ประมาณในภาพรวมของสํานักงานเขตหนองจอก

ผลงาน : 49.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :63%)

รอยละพน
ื ้ ที่เสี่ยงในพน
ื ้ ที่เขตไดรับการ
ดําเนิ นการแกไข เฝ าระวังและตรวจตรา
ความปลอดภัย

ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). บูรณาการผลการดําเนินงานดานความ
ปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่

งบประมาณ (บาท)

สวนราชการ

0.00

ฝ ายการคลัง

0.00

ฝ ายเทศกิจ

0.00

ฝ ายปกครอง

0.00

ฝ ายทะเบียน

(ผลงานลาสุด :92%)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วยงาน

(1). โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :92%)

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 15 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 80 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

คร

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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