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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหา
นคร ประจําปี  ดวยกระบวนการบูรณ
าการ

70.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมการจัดทําแบบพัฒนาสมรรถนะที่ ความกาวหน าของงาน :100.00%
พึงประสงค
14/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานเลขานุการ
(2.1). กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค
ของนักวิเคราะหนโยบายและแผนของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานเลขานุการ

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.000
(แบบ)

าน

รอยละของนักวิเคราะหนโยบายและ
แผนของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลไดรับการพัฒนา
สมรรถนะที่พึงประสงค

1.00
(แบบ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

2

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :100.00%
27/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ ความกาวหน าของงาน :100.00%
มหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
26/9/2562 : ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
:: กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 แลว เมื่อวันที่ 28
สิงหาคม 2562 ไดจัดพิมพแผนฯ และเตรียมเผย
แพรใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครใชเป็ นก
รอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.
ศ.2564
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4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการสรางฐาน
ขอมูลตัวชว
ี้ ัดการพัฒนาเมือง

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐกิจ
ของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลัง

าน

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(4.2). โครงการจัดทําฐานขอมูลตัวชว
ี้ ัดการ
พัฒนาเมือง

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

16.000
(หนวยงาน)

(5.1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี ของหนวยงาน

ม

6.00
(หนวยงาน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

หนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  พ.ศ.2563 ที่เป็ นแผน
ยุทธศาสตรที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหา
นคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

พ

5

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ลําดับ

2/8

25/9/2562 : นํ าขอมูลเผยแพรทางเว็บไซต
ของกองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลัง ทัง้ หมด 4 ดาน คือ 1.ขอมูลทว
ั ่ ไป 2.ขอมูล
ดานการทองเที่ยว 3. ขอมูลดาน Bangkok
Brand และ OTOP 4. ขอมูลดานเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 :ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม
ความสอดคลองของขอมูลแตละดาน แตละมิติ
บนโครงสรางระบบฐานขอมูล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

26/9/2562 : รายงานผลการพิจารณาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 ของ
หนวยงานระดับสํานักเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อเห็นชอบให ๑. แจงหนวยงานทราบผลการ
ประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.
ศ. 2563 ของหนวยงานระดับสํานัก ๒. ปรับปรุง
แนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของหนวยงาน และเกณฑการพิจารณาคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการประจําปี ของหนวยงานใหมี
ความเหมาะสมและใชเป็ นเครื่องมือในการจัด
ทําแผนและประเมินคุณภาพแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ของหนวยงาน และซ่ งึ ได
เวียนแจงผลการพิจารณาใหหนวยงานไดรับ
ทราบเรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล ดวนมาก ที่ กท
0502/1617 ลว 4 ก.ย.62
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จํานวนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

1.000
(ฉบับ)

(6.1). สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัย
แนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่
กรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนจากรัฐบาล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลัง

1.00
(ฉบับ)

1.000
(ฉบับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
29/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(7.1). กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมใชงบประมา 24/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
ณ)
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(7.2). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรู
แและติดตามการดําเนินงานดานผูสูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

ความกาวหน าของงาน :100.00%
21/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

ท

พ

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(ฉบับ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

7

รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทาง
การเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจ
ที่ กทม. ไดรับการถายโอนจากรัฐ
บาล

เป าหมาย

ห

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุน
งานในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครตามเป าหมายที่
กําหนด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการพัฒนาระบบเผยแพรขอมูลการ
จัดซ้ อ
ื จัดจางตามพระราชบัญญัติฉบับใหม (eGP)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :90.00%

คร

ลําดับ

าน

(8.2). โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลฝึกอบรม
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดวยการ เรียนรูผานส่ อ
ื อิเล็ก
ทรอนิกส

ความกาวหน าของงาน :85.00%

18/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการตรวจรับงาน
งวดที่ 1 (บ.สงมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 12
กันยายน 2562)

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

20/9/2562 : คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 1
เรียบรอยแลว และอยูระหวางดําเนินการตามงวด
ที่ 2 โดยจะครบกําหนดสัญญาในวันที่ 20 พ.ย.
62

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(8.3). โครงการพัฒนาระบบศูนยรับคําขออนุญาต ความกาวหน าของงาน :65.00%
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)
18/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติยกเลิก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
และขอความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ
:: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
พิจารณาแลวไมมีผูย่ น
ื เสนอราคาที่ผานการ
พิจารณา จึงตองทําการยกเลิก และจัดหาผูรับจาง
ใหม

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(8.4). โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
วิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

ความกาวหน าของงาน :65.00%

18/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติยกเลิก
และขอความเห็นชอบ เนื่องจากคณะกรรมการฯ
พิจารณาแลวไมมีผูย่ น
ื เสนอราคาที่ผานการ
พิจารณา จึงตองทําการยกเลิก และจัดหาผูรับจาง
ใหม

(8.5). โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหาร ความกาวหน าของงาน :95.00%
จัดการระบบสารสนเทศ
18/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสงมอบงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งวดสุดทาย (งวดที่ 4 ) ซึ่งบริษท
ั ฯ จะสงมอบงาน
:: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร
ในวันที่ 25 กันยายน 2562
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9

บุคลากรและผูบริหาร
กรุงเทพมหานครมีสมรรถนะดาน
ดิจิทัล (Digital Skill)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

1,000.00
(คน)

1.000
(คน)

โครงการ/กิจกรรม
(9.1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Skill)

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
12/9/2562 : ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว และสรุปรายงานผลกิจกรรม
นํ าเรียนผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลและปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อโปรด
ทราบเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฎตาม
หนังสือที่ กท 0507/929 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2
562 และหนังสือที่ กท 0507/1649 ลงวันที่ 6
กันยายน 2562

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนา
โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

97.500
(รอยละ)

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขต ความกาวหน าของงาน :95.00%
การใหบริการระบบอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหา
นคร
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเบิกจายเงิน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

าน

(10.2). พัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพสูง สําหรับการบริหารจัดการและ
การบริการ ณ ศูนยขอมูลของกรุงเทพมหานคร

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร
์ ําหรับศูนย
(10.3). จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิส
ขอมูลของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

กร
ุงเ

ท

พ

(10.4). ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและ
ควบคุมหมายเลข IP Address

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

ความกาวหน าของงาน :70.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนขออนุมัติจัดจาง

ความกาวหน าของงาน :80.00%
20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํารางสัญญา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
19/8/2562 : ดําเนินการตามสัญญา รวมถึงการ
สงมอบและตรวจรับ

(10.5). ระบบควบคุมงานจากสวนกลาง

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร

19/8/2562 : ดําเนินการตามสัญญา รวมถึงการ
สงมอบและตรวจรับ
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11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

จํานวนชุดขอมูลเพื่อการบริการและ
การบริหารจัดการที่จัดทําเป็ นชุด
ขอมูลเปิ ดภาครัฐ(Open
Government Data) ของกรุงเทพ
มหานคร ที่มีการเผยแพรและแบง
ปั น (Open Public and Sharing)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00
(ชุดขอมูล)

4.000
(ชุดขอมูล)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(11.1). กิจกรรมกําหนดรูปแบบและจัดทําขอมูล ความกาวหน าของงาน :100.00%
เปิ ดภาครัฐ (Open Government Data) ของ
กรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ )
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยไดดําเนินการเผยแพร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลเปิ ดภาครัฐ (Open Data) ของ
:: กองสารสนเทศภูมิศาสตร
กรุงเทพมหานครผานเว็บไซตของศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ประกอบดวย 4 ดาน
ไดแก ดานสาธารณสุข (ขอมูลดานการใหบริการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสังกัด กทม.ปี 2
557-2561 และศูนยบริการสาธารณสุข ปี  2
557-2561), ดานสิ่งแวดลอม (ขอมูลปริมาณ
มูลฝอยที่จัดเก็บได ปี  2559-2561), ดานการ
พัฒนาสังคม (ขอมูลโรงเรียนสังกัด กทม. ปี  2
556-2562 และขอมูลชุมชน ปี  2556-2560)
และดานโครงสรางพ้ น
ื ฐาน (ขอมูลจํานวนผู
โดยสารใชบริการรถไฟฟ ามหานคร ปี  2
558-2560)

13

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

90.000
(รอยละ)

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สามารถนํามาใชในการ
สนับสนุนการกําหนดนโยบาย การ
วางแผน และการตัดสินใจ

(12.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห
ความกาวหน าของงาน :90.00%
สถาปั ตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของ 23/9/2562 :อนุมัติจางที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และแตงตงั ้ คณะกรรมการตรวจรับ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พัสดุ สงรางสัญญาจางใหนิติกรตรวจสอบ คาดวา
:: กองสารสนเทศภูมิศาสตร
จะลงนามไดในวันที่ 26 กันยายน 2562

พ

100.00
(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การศึกษาและวิเคราะห
สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

12

ม

ห

าน

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

ลําดับ

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(13.1). สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
สารสนเทศระดับสูง (CIO)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสารสนเทศภูมิศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%
16/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จในการกํากับ ดูแล
และบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สารใหเป็ นไป
ตามมาตรการที่กําหนด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด //

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(15.1). โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูล ความกาวหน าของงาน :100.00%
ภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร 27/8/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...บริษท
ั ฯสง
มอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดทาย) ขณะนี้คณะกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การฯ ดําเนินการตรวจรับงาน
:: กองสารสนเทศภูมิศาสตร

ม

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบการใหบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศเพื่อการผังเมืองของ
กรุงเทพมหานคร

(14.1). กิจกรรมการกํากับ ดูแล และบริหาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร
ใหเป็ นไปตามมาตรการที่กําหนด
16/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ ตาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
มาตรการที่กําหนด เนื่องดวยขอบัญญัติงบ
:: กองสารสนเทศภูมิศาสตร
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
เสร็จสน
ิ้ การพิจารณาจากสภากรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว หนวยงานจึงไมสามารถเพิ่มราย
การ/โครงการ เพื่อเขารับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได

พ

15

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ห

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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