สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
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(ระดับ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.1 ระดับความสําเร็จของการผลัก
ดันใหหนวยงานดําเนินการแกไข
ปั ญหาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(2.1). 1.3 กิจกรรมการผลักดันการดําเนินงาน
และการติดตามผลการดําเนินการตามมติที่
ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร

ห

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.3 ระดับความสําเร็จของการผลัก
ดันการดําเนินงานและการติดตาม
ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). 1.4 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ความกาวหน าของงาน :45%
ของบุคลากรดานการสงั ่ สมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ
2/25/2021 : สายงานพัสดุ และสายงานการเงิน
ไดสมัครอบรมหลักสูตรสงั ่ สมความเชี่ยวชาญใน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานอาชีพเรียบรอยแลว
:: ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

าน

100.00
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

2

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการ
สัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

เป าหมาย

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(รอยละ)

(3.1). 1.1 กิจกรรมการผลักดันใหหนวยงาน
ดําเนินการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการกอสราง
อาคารในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(4.1). 5.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการของ สผว.กทม.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

1/3

ความกาวหน าของงาน :41%
23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... จัดประชุม
คณะผูบริหาร กทม. จํานวน 2 ครัง้  ไดดําเนิน
การ ดังนี้ 1. แจงมติที่ประชุมที่ผานการรับรอง
แลว 2. ติดตามมติที่ประชุมแลว 3. หนวยงาน
รายงานผลการดําเนินการตามมติและไดมีการวิ
เคราะห สรุป นํ าเรียน ผว.กทม. ทราบ
ความกาวหน าของงาน :60%

2/23/2021 : มีเรื่องรองเรียนกรณีการกอสราง
อาคารในพ้ น
ื ที่ กทม. ผานหลายชองทาง (สนข.
พื้นที่,ศูนย 1555 และ ผว.กทม.) จํานวน 1 เรื่อง
(สนข.,คลองเตย ) ซึ่งไดดําเนินการ ดังนี้ วิเคราะหเหตุแหงการรองเรียน จํานวน 1 ครัง้  เสนอแนวทางแกไขปัญหาตอผูบริหารจํานวน 1
เรื่อง - แจงหนวยงาน พิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะ จํานวน 1 เรื่อง
ความกาวหน าของงาน :35%

2/22/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... สผว.กทม.
ไดดําเนินการนํ าเขาพจนานุกรมขอมูลและ
คําอธิบายขอมูลผานทางระบบการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลตัวชว
ี้ ัดที่ ๕.๒ แลว

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

7

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.1 ความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

(รอยละ)

(5.1). 1.5 กิจกรรมการเผยแพรขอมูลการเรียน ความกาวหน าของงาน :20%
เชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (หนังสือภาย
ใน)
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... อยูระหวาง
ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร
(6.1). 1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
เอกสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติราชการและ
มีฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :48%

อยูระหวางจัดเก็บขอมูลตามแผนปฏิบัติงาน ซ่ งึ มี
การรายงานขอมูลจากหองรองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครครบ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษาผู
วาฯ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(7.1). 4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษาผู
วาฯ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 7 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บเอกสารดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพ
มหานคร

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

6

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.5 รอยละความสําเร็จในการเผย
แพรขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)

เป าหมาย

พ

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

2/3

ความกาวหน าของงาน :30%
2/25/2021 : โครงการนวัตกรรมบริการของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร โดยการพัฒนาระบบสืบคนและติดตาม
หนังสือราชการที่เสนอผูบริหาร เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหมากยิ่งข้ น
ึ  ซึ่งผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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