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

3

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

65.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(2.1). โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ า
ระวังภัยและยาเสพติด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100%
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประสานเครือ
ขายประชาสังคมระดับในพ้ น
ื ที่เขต
ความกาวหน าของงาน :100%
28/10/2563 : อยูระหวางเสนอขออนุมัติ
โครงการและคาใชจายเงินประจํางวด

(ระดับ)

(3.1). โครงการพัฒนาคลองเคล็ดตลอดแนวพ้ น
ื ที่ ความกาวหน าของงาน :95%
เขตบางนา
28/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําโครงการเสนอผูบริหารอนุมัติ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(1.1). โครงการสรางเครือขายประชาสังคมเพื่อ
รวมกันพัฒนาพ้ น
ื ที่เขตบางนา

(ระดับ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร
เฝ าระวังภัยและยาเสพติดและผูเขา
รวมกิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ห

2

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือ
ขายประชาสังคมเขตเพื่อรวมผลัก
ดันการพัฒนาพ้ น
ื ที่

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตบางนา (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
และ/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง

เป าหมาย
90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(4.1). โครงการติดตงั ้ และ/ซอมแซมไฟฟ าแสง
สวาง

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :90%

คร

ลําดับ

2/7

11/30/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน เดือน ตุลาคม
2553 จัดทําแผน และประสานการไฟฟ า
นครหลวงเขตบางนา แจงซอมแซมไฟฟ าสา
ธารณะ จํานวน 23 ซอย และคาติดตงั ้ ไฟฟ าใหม
จํานวน 4 รายการ จํานวน 25 ดวง ดังตอไปนี้ 1.
ซอยวชิรธรรมสาธิต 20 ถนนสุขุมวิท 101/1
จํานวน 1 ดวง 2. บริเวณทางเขาคอนโดเดคโค
อาคาร C ซอยจาโสด แยก 22 จํานวน 1 ดวง 3.
บริเวณซอยบางนา-ตราด 3 ถนนเทพรัตน เขต
บางนา จํานวน 5 ดวง 4. บริเวณบานเลขที่ 19
ซอยอุดมสุข 36 ถนนอุดมสุข จํานวน 1 ดวง 5.
หมูบานศรีพงษ ดครงการ 2 ซอยลาซาล 46
จํานวน 2 ดวง 6. ซอยบางนา-ตราด 19 ถนนบาง
นา-ตราด จํานวน 2 ดวง 7. บริเวณซอยบางนาตราด 37 ถนนเทพรัตน จํานวน 2 ดวง 8. ซอย
บางนา-ตราด 21 แยก 17 ถนนเทพรัตน จํานวน
5 ดวง 9. บริเวณถนนสุขุมวิท 103 เขตบางนา
จํานวน 4 ดวง 10. บริเวณซอยลาซาล 34 ถนน
สุขุมวิท 105 จํานวน 1 ดวง 11. บริเวณหน าบาน
เลขที่ 5/61 หมูบานเครือวัลย ซอยแบริ่ง 19
ถนนสุขุมวิท 107 จํานวน 1 ดวง 12. บริหน า
บานเลขที่ 100 ซอยอุดมสุข 52 จํานวน 1 ดวง
13. บริเวณซอยอุดมสุข 26 แยก 13 จํานวน 1
ดวง 14. บริเวณซอยอุดมสุข 46 ถนนสุขุมวิท
103 จํานวน 3 ดวง 15. บริเวณตรงขามโรงเรียน
เพีย
้ นพินอนุสรณ ซอยจาโสด 16 จํานวน 4 ดวง
16. บริเวณทางเขาชุมชนรุงสวาง จํานวน 1 ดวง
17. บริเวณหน าบานเลขที่ 155 ภายในชุมชน
ทองใบ จํานวน 1 ดวง 18. บริเวณซอยบางนาตราด 19 แยก 12 จํานวน 2 ดวง 19. บริเวณ
ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท จํานวน 2 ดวง 2
0. บริเวณซอยสันติภูมิ 4 ถนนสุขุมวิท จํานวน 3
ดวง 21. บริเวณซอยอุดมสุข 56 ถนนสุขุมวิท
103 จํานวน 2 ดวง 22. บริเวณบานเลขที่ 4
ซอยลาซาล 23 แยก 6 จํานวน 1 ดวง 23.
บริเวณซอยลาซาล 24 แยกทองอยู 1 ถนนสุขุมวิ
ท 105 จํานวน 3 ดวง
ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสามารถในการระบายน้ํ าจาก
ถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ํ าทวมขัง
เนื่องจากฝนตกและน้ํ าหลาก

เป าหมาย
120.00
(นาที)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม
(5.1). กิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคู คลอง ใน
พื้นที่เขตบางนา

(นาที)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

าน

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5.2). โครงการจางเหมาลางทําความสะอาดทอ
ระบายน้ํ า

(รอยละ)

28/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 ดําเนินการจัด
ทําแผนเสนอผูบริหารอนุมัติ และดําเนินการจัด
เก็บขยะมูลฝอย และวัชพืชผักตบชวา บริเวณ
คลองหลอด กม.2 (ชวงซอยอุดมสุข 42 แยก 2)
จํานวน 17.25 ตัน
ความกาวหน าของงาน :100%

28/10/2563 :เดือนตุลาคม 2563 สํารวจซอยที่
จะดําเนินการลางทําความสะอาดทอระบายน้ํ า
ความกาวหน าของงาน :100%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

30/10/2563 : ประจําเดือน ตุลาคม 2563
ดําเนินการดังนี้ 1. แตงต้งั คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1183 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2563 2. คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ดําเนินการคํานวณราคากลางในระบบ
e-gp และจัดทําบันทึกรายงานผลการกําหนด
ราคากลาง

ท
กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :90%

(6.1). ปรับปรุงซอยแยกซอยลาซาล 24

พ

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

ห

รอยละความสําเร็จของโครงการ
พัฒนาสําคัญดานโครงสรางพ้ น
ื ฐาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

ม

6

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

(6.2). ปรับปรุงซอยแยกแบริ่ง 39 และซอยลาซา ความกาวหน าของงาน :90%
ล 52 จากปากซอยถึงสุดทางสาธารณะ
30/10/2563 : ประจําเดือน ตุลาคม 2563
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการดังนี้ 1. แตงต้งั คณะกรรมการกําหนด
:: ฝ ายโยธา
ราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 8403/1184 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2563 2. คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ดําเนินการคํานวณราคากลางในระบบ
e-gp และจัดทําบันทึกรายงานผลการกําหนด
ราคากลาง
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(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อัตราการปวยโรคไขเลือดออก

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11

ระดับความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :56%

คร

60.00
(รอยละ)

(7.1). โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สํารวจขอมูลผูจําหนายผลิตภัณฑยาสูบในพ้ น
ื ที่
เขตบางนา

(8.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหงสุขาภิบาลสิ่ง ความกาวหน าของงาน :100%
แวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
1. สํารวจขอมูลสถานประกอบกิจการที่เป็ น
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อันตรายตอสุขภาพในพ้ น
ื ที่เขตบางนา 2. จัด
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
ทําโครงการ/แผนปฏิบัติงานและขออนุมัติ

80.00
(9.1). โครงการบูรณาการความรวมมือในการ
ความกาวหน าของงาน :60%
(คาเปอรเซ็นไทล) (คาเปอรเซ็นไทล) พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัด
ทําโครงการและขออนุมัติงบประมาณประจํางวด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(10.1). โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ความกาวหน าของงาน :95%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

สํารวจขอมูลสถานที่ประกอบการอาหารในพ้ น
ื ที่
เขตบางนา

80.00
(รอยละ)

(11.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได

ความกาวหน าของงาน :95%

กร
ุงเ

10

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

รอยละสถานประกอบการ อาคาร
สถานที่ไดรับการตรวจดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและอาชีว
อนามัยตามเกณฑที่กําหนด

80.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

9

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

8

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความ
รู ความเขาใจในการดําเนินงานเขต
ปลอดบุหรี่

เป าหมาย

พ

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได
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2/24/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตรวจสอบขอ
เท็จจริงและแกไขรายการตามที่ผูมีหน าที่เสีย
ภาษีรองขอ
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13

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗
ตันตอวัน)

โครงการ/กิจกรรม
(12.1). โครงการบํารุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100%
01/10/2563 :

(13.1). โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย ความกาวหน าของงาน :90%
จากแหลงกําเนิดนํากลับมาใชประโยชนและกําจัด
อยางถูกวิธี
29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(13.2). โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุม ความกาวหน าของงาน :90%
ชม
29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ ดําเนิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การประสานชุมชนที่เขารวมโครงการ เพื่อแตง
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
ตัง้ อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน และ
ดําเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชนพ้ น
ื ที่เขตบาง
นา จํานวน 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนตรงขาม
โรงงานธานินทร ชุมชนรุงเรือง ชุมชนรุงสวาง

พ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

าน

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

14

กร
ุงเ

ท

(13.3). โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

รอยละของมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ  เมื่อ
เทียบกับปี 2560 (993 ตันตอปี)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

18.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(14.1). โครงการสงเสริมการคัดแยกมูลฝอย
อันตรายที่แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
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ความกาวหน าของงาน :90%

29/10/2563 : เสนอขออนุมัติโครงการ
ความกาวหน าของงาน :90%
30/10/2563 : เสนอโครงการ จัดทําแผนดําเนิน
การ จัดทําประกาศประชาสัมพันธ จัดเก็บขยะ
มูลฝอยอันตราย รายงานผลการดําเนินงานเดือน
ตุลาคม 2563 ไดปริมาณมูลฝอยอันตราย 0.57
ตัน

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยที่ไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรม

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2.00
(สาย)

(สาย)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12/27/2020 : จัดเจาหน าที่ออกกวดขัน ตรวจ
ตราดูแลบริเวณถนนไมใหมีการติดตงั ้ ปาย การ
จําหนายสินคาในที่สาธารณะ และมิใหมีผูฝาฝื น
ขับขี่รถบนทางเทา ฯลฯ

(17.1). โครงการศูนยประสานงานธนาคารสมอง ความกาวหน าของงาน :100%
ของกรุงเทพมหานคร
28/10/2563 : จัดประชุมเจาหน าที่เพื่อจัดทําแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการใหสอดคลองกับนโยบายผูบริหาร
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
กรุงเทพมหานคร

ม

2.00
(ครัง้ )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายเทศกิจ

(ครัง้ )

(17.2). โครงการคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ ความกาวหน าของงาน :60%
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
28/10/2563 : ดําเนินก
 ารจด
ั ง านสบ
ื สานประเพณี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลอยกระทง
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

18

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมสง
เสริมการทองเที่ยว และจัดจําหนาย
สินคาชุมชน

ความกาวหน าของงาน :95%

พ

17

(16.1). โครงการจัดระเบียบถนนสายหลัก

ห

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

จํานวนถนนสายหลักไดรับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(15.1). โครงการพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัย (สายตรวจตูเขียว ความกาวหน าของงาน :80%
)
12/27/2020 : จัดเจาหน าที่ออกตรวจตราดูแล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
:: ฝ ายเทศกิจ
ประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยว ที่รกราง สะพาน
ลอย ป ายรถประจําทาง และสถานีรถไฟฟา และ
จัดรถรับสงประชาชนบริเวณซอยเปลี่ยวหลังเวลา
22.00 น.ของทุกวัน

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(18.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามผลการใชจายงบ
ประมาณประจําปี  พ.ศ. 2564
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง
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ความกาวหน าของงาน :57%

28/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวด
รายจาย เป็ นเงิน 130,087,800.- บาท งบกลางที่
ไดรับการจัดสรร เป็ นเงิน 750,620.- บาท เบิก
จายในภาพรวมได 324,106.22 บาท

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

(19.1). การประยุกตใช line Official Account
เพื่อใหบริการดานสารสนเทศของสํานักงานเขต
บางนา

(ระดับ)

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรายได

29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการคนหาและ
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือ
ความตองการที่จะพัฒนางานตามแบบฟอรม 1

(รอยละ)

(20.1). โครงการพัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน ความกาวหน าของงาน :100%
เขตบางนา
29/11/2563 : จัดทําคําสัง่ สํานักงานเขตบางนาที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
432/2563 เรื่อง แตงตงั ้ คณะทํางานกํากับดูแล
:: ฝ ายปกครอง
ขอมูลระดับหนวยงานของสํานักงานเขตบางนา
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 20 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

20

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

าน

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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