สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1.6 รอยละของจํานวนหนังสือภาย
นอก เสนอสวนราชการ ที่รับผิดชอบ
ไดแลวเสร็จภายใน 15 นาที

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(2.1). 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรองหนังสือ
ภายนอกเสนอสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนิน
การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ท

1.3 รอยละความสําเร็จของการ
จัดการประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

3

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). 1.1 โครงการการเพิ่มความรูเพื่อเพิ่ม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมุงสูความเป็ นมือ
อาชีพ
22/3/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 111

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

2

1.1 รอยละความสําเร็จการเพิ่ม
ความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

เป าหมาย

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

คร

สํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). 1.3 กิจกรรมการจัดการประชุมคณะผู
บริหารกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย
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ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - งานบริหาร
ทัว
่ ไป ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก
ประจําเดือน ต.ค. 61 – กันยายน 62 เป็ นจํานวน
484 เรื่อง โดยสามารถดําเนินการสง งานธุรการ
ของสวนราชการที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนรับ
หนังสือภายนอก ภายใน 15 นาที (โดยนับเวลา
จากงานบริหารทว
ั ่ ไป ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป ลง
ทะเบียนรับเรื่อง) เป็ นจํานวน 484 เรื่อง คิดเป็ น
รอยละ 100
ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. จัดการประชุมคณะผูบริการ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้  เรียบรอยแลว
2.แจงมติที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 15/2562 16/2562 และ 17/2562
เรียบรอยแลว สรุปปีงบประมาณ 2562 จัดการ
ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร ทัง้ สน
ิ้
จํานวน 25 ครัง้  แจงมติที่ประชุมคณะผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร จํานวน 25 ครัง้
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). 1.4 รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ศักยภาพการติดตามผลการแกไขปัญหาเรื่องรอง
เรียนของประชาชนตามแนวทางที่กําหนดครบ 3 5/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ขัน
้ ตอน
งานท่ว
ี างไวแลว

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

าน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(5.1). 1.2 กิจกรรมกลัน
่ กรองหนังสือภายนอก
เสนอผูบริหารเพื่อวินิจฉัยสงั ่ การใหหนวยงาน
ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.5 รอยละของการติดตามขอมูล
จากการลงพื้นที่ของผูบริหาร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

100.000
(รอยละ)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.2 รอยละของจํานวนหนังสือภาย
นอก ที่วิเคราะหกลัน
่ กรองเสนอผู
บริหาร ไดแลวเสร็จภายใน 2 วัน
ทําการ

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

5

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.4 รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ศักยภาพการติดตามผลการแกไข
ปั ญหาเรื่องรองเรียนของประชาชน
ตามแนวทางที่กําหนดครบ 3 ขัน
้
ตอน

เป าหมาย

100.00
(รอลยะ)

100.000
(รอลยะ)

ท

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

(6.1). 1.5 โครงการการติดตามขอมูลจากการ
ลงพื้นที่ของผูบริหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษาผู
วาฯ

ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/9/2562 : ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม – 6
กันยายน 2562 - ดําเนินการกลน
ั ่ กรองหนังสือ
ภายนอก (ราชการ) จํานวน 74 เรื่อง - ดําเนิน
การกลน
ั ่ กรองหนังสือภายนอก (เอกชน) จํานวน
75 เรื่อง จํานวนหนังสือภายนอกที่กลัน
่ กรอง
เสนอผูบริหารมีจํานวนทงั ้ หมด 149 เรื่อง
สามารถเสนอผูบริหารไดแลวเสร็จภายใน 2 วัน
จํานวน 149 เรื่อง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6/9/2562 : ประเมินผลโครงการครัง้ ที่ 2 และ
สรุปผลเสนอหัวหน าสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ดําเนินโครงการแลว
เสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 6 ตัวชว
ี้ ัด //

(ดู..รายงานลาสุด)
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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