แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ป.1ความสําเร็จในการดําเนินโครงการงาน
ประจําของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

อ.1/3รอยละความสําเร็จในการลดระยะ
เวลาในการส่ อ
ื สารภายในองคกรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(1.1). ป.1/2โครงการสัมมนาของ
สํานักงานเลขานุการ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อ
สภา กทม.
เตรียมกําหนดแนวทางการพิจารณา
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความกาวหน าของงาน :100%
(1.2). ป.1/3โครงการสัมมนาและ
สํานักงานเลขานุการ
ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทอง สภา กทม.
ถิ่น
ความกาวหน าของงาน :15%
(1.3). ป.1/4โครงการสัมมนา
ระหวางสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :12%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(1.4). ป.1/5โครงการจัดงานวันสภา สํานักงานเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
สภา กทม.
ความกาวหน าของงาน :23%
(1.5). ป.1/6โครงการบริหารจัดการ สํานักงานเลขานุการ
เว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร สภา กทม.
เพื่อประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :41%

ท
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

2

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(1.6). ป.1/7โครงการผลิตและเผย
แพรส่ อ
ื โทรทัศน วิทยุ และหนังสือ
พิมพ เพื่อประชาสัมพันธงานของ
สภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :18%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(2.1). อ.1/3โครงการลดระยะเวลา
ในการส่ อ
ื สารภายในองคกรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :50%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(1.7). ป.1/1โครงการสภา
กรุงเทพมหานครจําลอง
ความกาวหน าของงาน :35%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

8

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อ.2/2รอยละความสําเร็จในการนํ าขอมูล
ความตองการจากเครือขายประชาคมเขต
เสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนําไปสูการ
แกไข
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อ.1/2รอยละความสําเร็จในการใหความ
เห็นและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อ.2/1รอยละความสําเร็จในการพัฒนาเครือ
ขายความรวมมือในพ้ น
ื กรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดปริมณฑล

อ.5/1ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

อ.5/2ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(3.1). อ.1/1-1โครงการใหการ
สํานักงานเลขานุการ
ตอนรับคณะผูแทนจากตางประเทศ สภา กทม.
ในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :20%

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)
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(3.2). อ.1/1-2โครงการเขารวมการ สํานักงานเลขานุการ
ประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมือง สภา กทม.
หรือองคการระหวางประเทศของ
สภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%
(4.1). อ.2/1โครงการบูรณาการการ สํานักงานเลขานุการ
บริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวม สภา กทม.
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑลที่เป็ นพ้ น
ื ที่รอยตอ
กับกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :6%
(5.1). อ.2/2โครงการสภา
กรุงเทพมหานครพบประชาชน
ความกาวหน าของงาน :15%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3)

(6.1). อ.1/2โครงการใหความเห็น
และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3)

(7.1). อ.5/1กิจกรรมการเบิกจายงบ สํานักงานเลขานุการ
ประมาณในภาพรวม
สภา กทม.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ความกาวหน าของงาน :22%

(ไตรมาส 3)

(8.1). อ.5/2โครงการพัฒนาและจัด สํานักงานเลขานุการ
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ สภา กทม.
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :30%

ม

4

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

อ.1/1รอยละความสําเร็จในการนํ าความรูที่
ไดจากการประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธ

ท

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

อ.4ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน (Innovation Base)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(9.1). อ.4โครงการนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :40%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

คร

มิติท่ี

(สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 9 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

............................................................

ม

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กร
ุงเ

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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