ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** กองงานผูตรวจราชการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

เจรจา 05 - พัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการและมีฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับดับหนวยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร
(กองงานผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

เจรจา 02 - ความสําเร็จในการ
พัฒนาคูมือการตรวจราชการของผู
ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดความสําเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสมรรถนะ
มุงสูความเป็ น มืออาชีพ

100.000 (รอย (1) 01-กิจกรรมติดตามผลการปรับปรุง
ละ)
/พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวย
งานตามประเด็นจากแบบสํารวจความพึง
พอใจในรอบที่ 1
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

80.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

(กองงานผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผูรับผิดชอบ
-

100.000 (รอย (1) 05 - กิจกรรมการพัฒนาระบบฐาน
ละ)
ขอมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

100.000 (รอย (1) กิจกรรมการพัฒนาคูมือการตรวจ
ละ)
ราชการของผูตรวจราชการกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ม

เจรจา 01 - รอยละความสําเร็จของ
การติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนา
คุณภาพการใหบริการของหนวยงาน
ตามประเด็นจากแบบสํารวจความพึง
พอใจ

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(กองงานผูตรวจราชการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(กองงานผูตรวจราชการ)

เจรจา 04 - ความสําเร็จในการจัด
ทําขอมูลประกอบการตรวจราชการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรม
าภิบาล สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดความสําเร็จ
ในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อปองกันการทุจริต

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

100.000 (รอย (1) 03-กิจกรรมการจัดทําขอมูลติดตามผล ละ)
การตรวจราชการ
(งบประมาณ 0 บาท)

100.000 (รอย (1) 04-กิจกรรมการจัดทําขอมูลประกอบ
ละ)
การตรวจราชการ ดานเรื่องรองเรียนของ
หนวยรับการตรวจ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(กองงานผูตรวจราชการ)

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลการดําเนิ น
งาน

คร

เจรจา 03 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
ทําขอมูลติดตามผลการตรวจราช
การ สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดความสําเร็จใน
การพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

เป าหมาย

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

งานประจํา - รอยละความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การดําเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็ น
ภารกิจประจําของหนวยงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
(กองงานผูตรวจราชการ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

100.000 (รอย (1) ประจํา 01 - โครงการสัมมนาเพื่อจัด
ละ)
ทํารางแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
(งบประมาณ 145,250 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

มิติที่ 2

มิติที่ 2

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(2) ประจํา 02 - โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,003,400 บาท)

มิติที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการ
ใชจายงบประมาณ
(กองงานผูตรวจราชการ)

มิติที่ 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(3) ประจํา 03 - โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจ
ราชการของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 311,400 บาท)
(4) ประจํา 04 - โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสูความเป็ นมืออาชีพดานสนับสนุน
การตรวจราชการ
(งบประมาณ 99,800 บาท)
(5) ประจํา 05 - กิจกรรมการพัฒนาระบบ
งานสารบรรณของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) มิติ 2.1 กิจกรรมการติดตามการใช
จายงบประมาณประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) มิติที่ 2.2.1 กิจกรรมจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

-
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มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองงานผูตรวจราชการ)

มิติที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

มิติที่ 4

(กองงานผูตรวจราชการ)

มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของ
การพัฒนาฐานขอมูล
(กองงานผูตรวจราชการ)

มิติที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (คะแนนเฉ
ลี่ย)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)

100.000 (รอย (1) มิติที่ 3.1 กิจกรรมการเพิ่ม
ละ)
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวมออก
ตรวจราชการของเจาหน าที่สนับสนุนการ
ตรวจราชการ)
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) มิติที่ 3.2 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด ละ)
(Best Service) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563
(งบประมาณ 0 บาท)

3.982 (คะแนน (1) มิติที่ 3.3 กิจกรรมสํารวจความพึง
เฉลี่ย)
พอใจของผูรับบริการที่มีตอการบริการ
ของกองงานผูตรวจราชการ
(งบประมาณ 0 บาท)
100.000 (รอย (1) มิติที่ 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐาน
ละ)
ขอมูลของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(รอยละ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

(1) มิติที่ 2.2.2 กิจกรรมจัดทํารายงานสรุป ยอดทรัพยสิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

พ

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู
รับบริการ

ท

มิติที่ 4

(กองงานผูตรวจราชการ)

กร
ุงเ

มิติที่ 3

มิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่
สุด (Best Service)

ผูรับผิดชอบ

ห

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ 3

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี
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-

-

(1) มิติที่ 4.2 กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)
-
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** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

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

5/5

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2020

