** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3. คำนิยาม :
:: - โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึงโครงการที่มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการในลักษณะต่าง ๆ ๘ ลักษณะ
4. วิธีการคำนวณ :
:: - วัดความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๓.๒
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 61 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"(วันที่ 13
พฤศจิกายน 2562)
3. อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่
และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า คลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT
พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม
2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชน ในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ
พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ
2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11
มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่
และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่
- คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563
2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำ แผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทน ประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1
มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2
- คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
- คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563
- คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563
3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ
และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -

หน้าที่ 1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 16:21:03 น.)
00000000000-25-9-2563

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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00000000000-25-9-2563

