ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานปกครองและทะเบียน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

สปท.1/รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการ
ถายโอนตามกฎหมายกระจายอํานา
จฯ กับหนวยงานที่เกี่ยวของ
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
สปท.2/ความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู
ความเป็ นมืออาชีพ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) สปท.1/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน
ตามแผนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(งบประมาณ 58,600 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) สปท.2/2.1 โครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ฝ ายปกครอง
(งบประมาณ 685,900 บาท)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.3/ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําฐานขอมูลและใหบริการขอมูลมูล
นิธิ สมาคม ที่ตงั ้ อยูในพ้ น
ื ที่กลุมเขต
กรุงธนเหนือ

ผลลัพธ
(Outcome)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

าน

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

4.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(2) สปท.2/2.2 โครงการฝึกอบรมและดู
งานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน
(งบประมาณ 601,400 บาท)
(3) สปท.2/2.3 โครงการสัมมนาและดูงาน
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานดานทะเบียนของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 954,700 บาท)

(1) สปท.3/กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูล และใหบริการขอมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตงั ้ อยู
ในพ้ น
ื ที่กลุมเขตกรุงธนเหนือ
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.6/ระดับความสําเร็จของการให
บริการ ณ รถบริการงานทะเบียน
เคลื่อนที่ (Bangkok Mobile
Service) ของกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.7/รอยละของผูเขารวม
โครงการมีความพึงพอใจตอการจัด
พิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ การมอบประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชู
เกียรติระดับมากข้ น
ึ ไป

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

(1) สปท.4/กิจกรรมตรวจเยี่ยมศาลเจาที่
ขึ้นทะเบียน ตามกฎเสนาบดีวาดวยกุศล
สถานชนิดศาลเจา พ.ศ. 2463 ในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

90.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

สปท.5/รอยละความสําเร็จในการ
สรางความรวมมือกับภาคประชาชน
เพื่อสรางเครือขายขาวของกรุงเทพ
มหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

ห

มิติที่ 1

สปท.4/รอยละของศาลเจาที่ข้ น
ึ
ทะเบียนตามกฎเสนาบดีวาดวยกุศล
สถานชนิดศาลเจา พ.ศ. 2563 ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไดออก
ตรวจเยี่ยม

เป าหมาย

(1) สปท.5/กิจกรรมการสรางความรวมมือ กับภาคประชาชน เพื่อสรางเครือขายขาว
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(ระดับ)

(1) สปท.6/กิจกรรมการใหบริการงานทะ เบียน ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่
(Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) สปท.7/โครงการจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ การมอบประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก
ผูทําคุณประโยชนแกกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 215,000 บาท)

ม

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 2

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.10/รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.11/ความสําเร็จของการจัด
ทํางบการเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00 (รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

สปท.13/รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

(1) สปท.8/โครงการจัดงานละศีล-อด
(งบประมาณ 385,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

90.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(1) สปท.9/การจัดการเลือกตงั ้ ผูวาราชการ กรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 270,000,000 บาท)

าน

สปท.9/รอยละความสําเร็จของการ
จัดการเลือกตงั ้ ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพ
มหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

ผลการดําเนิ น
งาน

(รอยละ)

ม

มิติที่ 2

สปท.8/รอยละของผูเขารวม
โครงการจัดงานละศีล-อด ที่มีความ
พึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ระดับมากข้ น
ึ ไป

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

มิติท่ี

(1) สปท.10/การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) สปท.11/การจัดทํางบการเงิน และ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) สปท.12/โครงการสรางเสริมองคความ รูเชิงบูรณาการดานการปกครองและการทะ
เบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) สปท.13/โครงการลดการใชไฟฟ า
ภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

มิติที่ 4

สปท.15/รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

มิติที่ 4

สปท.16/ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ม

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)

ผูรับผิดชอบ

(1) สปท.14/กิจกรรมการสํารวจความพึง
พอใจของสํานักงานปกครองและทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) สปท.15/กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูล เพื่อใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) สปท.16/กิจกรรมการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

พ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

โครงการ/กิจกรรม

คร

สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผู
รับบริการ

เป าหมาย

ห

มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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