สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กการคลัง
ลําดับ
1

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80 (กบช และ กตจ.)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
การบัญชี

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ (1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3 ภาษี
ที่สํานั กการคลังกําหนด (ภาษีโรงเรือนและท่ี (ผลงานลาสุด :100.00%)
ตัวชว
ี้ ัด ดิน ภาษีบํารุงทองท่ี และภาษีปาย)
(2). โครงการเสริมสรางผูชําระภาษีดีเดนและผู
เจรจา
จัดเก็บภาษีดีเดน
ผลงาน : 100.97 / เป าหมาย : 95.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

0.00

กองรายได

0.00

กองรายได

0.00

กองรายได

ผลงาน : 95.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ม
ห

(1). กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนารายไดของ
กรุงเทพมหานคร

0.00

กองรายได

(1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลรถยนตราชการของ
กรุงเทพมหานคร

0.00

กองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

พ

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

มูลคาทรัพยสินประเภทท่ด
ี ินท่ถ
ี ูกปลอยวาง (1). กิจกรรมสํารวจตรวจสอบการใชประโยชน
์ องกรุงเทพมหานคร
หรือมิไดใชประโยชน ตอมูลคาทรัพยสิน
ที่ดินท
 ี่เป็ นกรรมสิทธิข
(ประเภทท่ด
ี ิน) ทัง้ หมดของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 50.00 (น อยกวา
รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

กองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

0.00

กองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุ

0.00

กองบัญชี

0.00

กองบัญชี

0.00

กองบัญชี

กร
ุงเ

ท

6

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา
รายไดกรุงเทพมหานคร

รอยละความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
รถยนตราชการของกรุงเทพมหานคร

กองรายได

าน

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคางชําระ (1). โครงการไกลเกลี่ยลูกหนี้มาชําระคาภาษีคาง
3 ประเภท (ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองท่ี ภาษี กอนดําเนินการบังคับภาษี
โรงเรือนและท่ด
ี ิน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 47.68 / เป าหมาย : 25.00 (รอยละ 2
5)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

0.00

7

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยสิน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 95.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
8

9

(1). กิจกรรมจัดทําแผนการบริหารทรัพยสินของ
กรุงเทพมหานครประเภทที่ดิน (ที่ดินวางเปลา
หรือไมไดใชประโยชน)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงานฐานะ (1). กิจกรรมการจัดทํารายงานฐานะเงินสะสม
เงินสะสมประจําเดือน
ประจําเดือน และรายงานยอดการอนุมัติใหยืม
เงินสะสมประจําเดือน
ผลงาน : 75.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100.00%)
จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครประจําปี  2561 ไดภายใน
กําหนด

(1). กิจกรรมจัดทํารายงานการเงินในภาพรวม
ของกรุงเทพมหาคร ประจําปี  2561

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 3.00 (ภายใน 3
เดือนหลังจากสน
ิ้ ปีงบประมาณ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 2.00 (ไมนอยกวา)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :100.00%)

10

จัดทําชุดความรูทางบัญชีเพื่อการเรียนรูดวย (1). กิจกรรมจัดทําชุดความรูทางบัญชีเพื่อการ
ตัวเอง
เรียนรูดวยตนเอง

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

กองบัญชี

คร

(3). โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานผูบริหาร
งานจัดเก็บรายได

4

สวนราชการ

79,600.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

2

3

งบประมาณ (บาท)

1/3

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

11

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละความสําเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานชางกล

(1). โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกองโรงงาน
ชางกล

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
12

รอยละความพึงพอใจของผูบริการศูนยขอมูล (1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ
เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพ ศูนยข
 อมูลดานเศรษฐกิจการคลังและการลงทุน
มหานคร
ของกรุงเทพมหานคร

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง

(1). โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเบิกจายเงิน
อุดหนุนรัฐบาล
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(2). กิจกรรมจัดทําแผนรักษาวินัยการเงินการ
คลังกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :55.00%)

รอยละความสําเร็จในการจัดทํานโยบาย
(1). กิจกรรมจัดทํานโยบายทางการคลังที่นําไปสู
ทางการคลังท่น
ี ํ าไปสูการดําเนิ นการตามแผน การดําเนินการตามแผน

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

50,400.00

กองตรวจจาย

0.00

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รอยละของผูไดรับโลประกาศเกียรติคุณเขา
รับโลประกาศเกียรติคุณ
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80

0.00

กองการเงิน

1,909,700.00

กองบําเหน็จบํานาญ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (มิติท่ี
2.3 ของ สตน.)

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

ขาราชการบํานาญมีความพึงพอใจตอการเขา (1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมสัมมนาตามโครงการฯ
ขาราชการบนาญกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 99.81 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
เจรจา มิตท

19

20

21

22

23

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละของความสําเร็จของการกอหนี ผ
้ ูกพัน (1). กิจกรรมติดตามรายงานการใชจายเงินงบ
(มิติท่ี 2.1 ของ สงม.)
ประมาณ

ท

18

(ผลงานลาสุด :100.00%)

พ

17

ม
ห

462,600.00

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 94.73 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจา
หน าที่

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

กร
ุงเ

16

0.00

าน

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท
15

กองโรงงานชางกล

(ผลงานลาสุด :80.00%)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

14

สวนราชการ

30,249,000.00

(ผลงานลาสุด :80.00%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 87.58 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
13

งบประมาณ (บาท)

คร

ลําดับ

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (มิติท่ี 2.1 ของ สงม.)

(1). กิจกรรมการติดตามรายงานการเบิกจายงบ
ประมาณ

ผลงาน : 97.34 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละของเงินกันไวเหลือมปี (มิติท่ี 2.1
ของ สงม.)

ผลงาน : 95.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(1). การติดตามรายงานการกันเงินไวเหล่ อ
ื มปี
(ผลงานลาสุด :100.00%)

คะแนนความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน (1). กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ทันเวลาและถูกตอง (มิติท่ี 2.2 ของ สนค.)
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละความสําเร็จในการแกไขเรื่องรอง
เรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ (มิติท่ี 3.1
ของกองกลาง)

(1). กิจกรรมจัดทําระบบบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
(ผลงานลาสุด :100.00%)
(1). กิจกรรมตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียน
(ผลงานลาสุด :100.00%)

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

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
24

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติท่ี 3. (1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของสํานักการ
3 ของ ผตร.)
คลัง
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรับชําระภาษี
ผานระบบ QR Payment (ฺBest Service)

27

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหน วยงาน (มิติท่ี 4.1 ของ สกก.)

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

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน วยงาน (มิติ
ที่ 4.2 ของ สนอ.)

กองการเงิน

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
(1). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางา
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
น (Quality of Work Life)
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน (มิติท่ี
4.2)
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

0.00

(1). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน

0.00

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ

ม
ห

28

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

สํานักงานเลขานุการ

คร

26

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
บริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (ฺฺBeast Service) (มิติท่ี 3.2
ของ สกก.)

สวนราชการ

0.00

าน

25

งบประมาณ (บาท)

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

(ผลงานลาสุด :100.00%)

กร
ุงเ

ท

พ

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 28 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 30 โครงการ/กิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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