สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

กิจกรรมใหบริการติดตามหนังสือ
ราชการผาน Line@

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมการใหบริการติดตามหนังสือ
ราชการผาน LINE@
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :40.00%
25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ไดรับ
อนุมัติโครงการฯ เรียบรอยแลว 2. จัดทําคําสัง่
แตงตงั ้ คณะทํางาน เรียบรอยแแลว 3. ติดตงั ้
ระบบเพื่อรองรับการใหบริการเรียบรอยแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

คร

** สํานั กงานเลขานุการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

6.ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(2.1). 6.โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :62.00%

คร

ลําดับ

2/6

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... -คณะ
กรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานและกําหนด
ราคากลางโครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร ไดประชุม
กําหนดรางขอบเขตของงานและกําหนดราคา
กลางโครงการฯ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 31 ตุลาคม 2562 -หัวหน าหน าหนวยงานให
ความเห็นชอบรางขอบเขตของงานและราคา
กลาง -บันทึกขอมูลในระบบเครือขายกรมบัญชี
กลาง (ระบบ e-GP) -หัวหน าหนวยงานเห็นชอบ
รางประกาศและเอกสารการจางพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
และเห็นชอบรายงานขอจางฯ -เผยแพรราง
ขอบเขตของงานฯ พรอมกับรางประกาศและราง
เอกสารการจางฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู
ประกอบการ เป็ นเวลาติดตอกัน 3 วันทําการ หัวหน าเจาหน าที่รวมกับคณะกรรมการจัดทําราง
ขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง ได
ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาการรับฟังความคิด
เห็นรางประกาศและรางเอกสารจางฯ ครัง้ ที่ 2
/2562 เมื่อวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการพิจารณาการรับฟังความคิดเห็น
รางประกาศและรางเอกสารจางฯ -หัวหน าหนวย
งานลงนามในประกาศประกวดราคาจางฯ -ปิ ด
ประกาศ ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 1 เผย
แพรในระบบเครือขายกรมบัญชีกลาง (ระบบ eGP) เว็บไซต กทม. และเว็บไซตของสํานักงาน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เป็ นเวลา 26
วันทําการ
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

2.2(2.2.2) รายงานสรุปยอดทรัพย
สิน

(รอยละ)

คร

100.00
(รอยละ)

(3.1). 2.โครงการปรับปรุงหองนํ้ าสําหรับผูสูงอายุ ความกาวหน าของงาน :10.00%
และคนพิการลานคนเมืองชน
ั ้  A ฝั ่ งศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การจัด
ทําราคากลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร
(4.1). 5. กิจกรรมการศึกษาแนวทางการจัด
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทําระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการเรื่อง
รองเรียนของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม
25/11/2562 : จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะทํางานฯ
ประสิทธิภาพในการใหบริการของศูนยกทม.
1555

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(5.1). 2.2 (2.2.2) ความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝค.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

5. ความสําเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการของ
ศูนย กทม.1555 (ผลผลิต)

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

4

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2. ความสําเร็จของการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคน
พิการภายในพ้ น
ื ที่ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

พ

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ
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ความกาวหน าของงาน :10.00%
29/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการ ตัง้ แตเดือน
ต.ค.-พ.ย. 62 1. การจัดสงรายงานทรัพยสินราย
ไตรมาสไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด (อยู
ระหวางดําเนินการไตรมาสที่ 1) 2. การจัดสง
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
ประจําปี ) สํานักการคลัง ไดทันภายในกําหนด
ความสําเร็จคิดเป็ นรอยละ 100 3. ความถูกตอง
ของขอมูล ความสําเร็จคิดเป็ นรอยละ 100

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

2.1 ใชจายงบประมาณภาพรวม

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). 2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ ความกาวหน าของงาน :7.87%
ประมาณในภาพรวม (ฝค.)
29/11/2562 : อยูระหวางการเบิกจาย หมวดเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เดือนและคาจางประจํา งบประมาณหลังปรับโอน
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร
77,943,000.-บาท เบิกจายแลว 11,485,305.81
บาท การเบิกจายคิดเป็ นรอยละ 14.74 หมวดคา
จางชว
ั ่ คราว " 3,477,000.-บาท " 672,000.บาท " 19.33 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
" 84,975,700.-บาท " 1,474,840.52 บาท " 1.
74 หมวดคาสาธารณูปโภค " 32,260,800.-บาท
" 4,555,982.93 บาท " 14.12 หมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง " 33,676,100.-บาท "
119,840.- บาท " 0.36 หมวดรายจายอ่ น
ื "
225,600.-บาท " - บาท " - รวมทงั ้ สน
ิ้  2
32,558,200.-บาท " 18,307,969.26 บาท " 7.
87 รอยละการเบิกจายตามตัวชว
ี้ ัด 4.07

8

(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(7.1). 2.2 (2.2.1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฝค.)

พ

2.2 (2.2.1) การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี

ท

7

ม

ห

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

ลําดับ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

29/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการ 1. บันทึก
รายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประ
เภท สมุดบัญชียอย อยูระหวางดําเนินการ
ระหวางเดือน ต.ค.-พ.ย. 62 2. จัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2562 สงใหกองบัญชี สํานัก
การคลัง ไดทันภายในกําหนด รอยละความ
สําเร็จ คิดเป็ น 100 3. ความถูกตองของงบการ
เงิน รอยละความสําเร็จ คิดเป็ น 100 4. จัด
ทํารายงานประจําเดือนครบถวน รอการตรวจ
สอบ ระหวางเดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63

(8.1). 3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานของหนวยงาน
26/11/2562 : อยูระหวางการจัดทําโครงการเพื่อ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1

4/6
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(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.2 BEST รักษารอบ ของฝายการ
คลัง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(9.1). 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

26/11/2562 : กองงานผูตรวจราชการ กทม.อยู
ระหวางดําเนินการจัดจางมหาวิทยาลัยดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจ

(10.1). 3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best service)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร
100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(11.1). 3.2 BEST รักษารอบ ของฝายการคลัง
(ฝค.)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ
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4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

ท

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

10

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ

เป าหมาย

ม

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

ลําดับ

(12.1). 4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

5/6

25/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. แตงตงั ้
คณะกรรมการดําเนินงานเรียบรอยแลว 2.
ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 สามารถลดการ
ใชพลังงานไฟฟ าได จํานวน 376,440 หนวย คิด
เป็ นรอยละ 11.042
ความกาวหน าของงาน :10.00%

1. อยูระหวางตรวจสอบสภาพพรอมใชงานของ
ทางลาดราวจับเพื่อผูพิการและผูสูงอายุภายใน
อาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
ชัน
้  ทุก 2 เดือน 2. อยูระหวางตรวจสอบสภาพ
พรอมใชงานสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกผูพิการ
และผูสูงอายุภายในอาคารศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร จํานวน 5 ชัน
้  ทุก 2 เดือน 3. อยู
ระหวางดําเนินการปรับปรุงหองนํ้ าสําหรับผูพิการ
และผูสูงอายุภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
1 จุด
ความกาวหน าของงาน :10.00%

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการ
และกําหนดหัวขอการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาฐานขอมูล

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(13.1). 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ความกาวหน าของงาน :7.00%
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ทบทวน
วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทํางานของหนวยงาน
:: สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 13 ตัวชว
ี้ ัด //

พ

ม

ห

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

