แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(1.1). 1.1 โครงการการเพิ่มความรู ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานมุงสูความเป็ นมืออาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการ สัมมนาแบบพัก
คางจําวน 2 วัน ระหวางวันที่ 9-10 ก.พ.
62 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา และ
ศึกษาดูงาน ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนา
นุรักษ(มูลนิธิชัยพัฒนา)จังหวัด
สมุทรสงครามโดยมีหัวขอดังนี้ 1.พัฒนา
จิตชีวิตเป็ นสุข 2.ทํางานอยางไรใหหางไกล
จากโรค ออฟฟิ ศซินโดรม 3.การพัฒนา
ทักษะสูการเป็ นเลขานุการมืออาชีพ 4.
ศึกษาดูงานหัวขอการพัฒนาตนเองเพื่อ
นํ ามาปรับใชในการปฏิบัติราชการตามแนว
ทางเศรฐกิจพอเพียง 2.ประเมินผลโครง
การฯ และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แบบฟอรมที่สพข.กําหนด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(3.1). 1.3 กิจกรรมการจัดการ
ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 61 - 28
มิ.ย. 62 - จัดการประชุมคณะผูบริหารแลว
เสร็จ จํานวน 13 ครัง้  จากการประชุมทงั ้
หมด 13 ครัง้  - จัดทําหนังสือแจงมติที่ประ
ชุม ครัง้ ที่ 21/2561 เรียบรอยแลว - จัด
ทําหนังสือแจงมติที่ประชุม ครัง้ ที่ 2
3/2561 และครัง้ ที่ 24/2561 เรียบรอย
แลว - จัดทําหนังสือแจงมติที่ประชุม ครัง้
ที่ 27/2561 เรียบรอยแลว - จัดทําหนังสือ
แจงมติที่ประชุม ครัง้ ที่ 2/2562 และครัง้ ที่
3/2562 เรียบรอยแลว - จัดทําหนังสือแจง
มติที่ประชุม ครัง้ ที่ 4/2562 และครัง้ ที่
5/2562 เรียบรอยแลว - จัดทําหนังสือแจง
มติที่ประชุม ครัง้ ที่ 6/2562 และครัง้ ที่
7/2562 เรียบรอยแลว - จัดทําหนังสือแจง
มติที่ประชุม ครัง้ ที่ 8/2562 และครัง้ ที่ 9
/2562 เรียบรอยแลว - จัดทําหนังสือแจง
มติที่ประชุม ครัง้ ที่ 10/2562 และครัง้ ที่
11/2562 เรียบรอยแลว

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

3

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.3 รอยละความสําเร็จของการจัดการ
ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) - งานบริหารทว
ั ่ ไป ลง
ทะเบียนรับหนังสือภายนอกประจําเดือน
ต.ค. 61 – มิถุนายน 62 เป็ นจํานวน
4,484 เรื่อง โดยสามารถดําเนินการสง
งานธุรการของสวนราชการที่รับผิดชอบ ลง
ทะเบียนรับหนังสือภายนอก ภายใน 15
นาที (โดยนับเวลาจากงานบริหารทว
ั ่ ไป
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป ลงทะเบียนรับเรื่อง)
เป็ นจํานวน 4,484 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ
100

(2.1). 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
หนังสือภายนอกเสนอสวนราชการที่
รับผิดชอบดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายการเมืองและประ
สานนโยบาย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

1.4 รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ศักยภาพการติดตามผลการแกไขปัญหา
เรื่องรองเรียนของประชาชนตามแนวทางที่
กําหนดครบ 3 ขัน
้ ตอน
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.2 รอยละของจํานวนหนังสือภายนอก ที่
วิเคราะหกลัน
่ กรองเสนอผูบริหาร ไดแลว
เสร็จภายใน 2 วันทําการ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6

1.5 รอยละของการติดตามขอมูลจากการ
ลงพื้นที่ของผูบริหาร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.9 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริหาร
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

(ไตรมาส 3) ระหวางเดือน ต.ค. 61 - 19
มิ.ย. - ขออนุมัติโครงการฯ - ลงพื้นที่เดือน
ต.ค. 61 - มิ.ย. 62 จํานวน 9 ครัง้  - อยู
ระหวางพิจารณาเรื่องรองเรียนเพื่อลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริง

(4.1). 1.4 รอยละความสําเร็จของ ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว
การเพิ่มศักยภาพการติดตามผลการ
แกไขปัญหาเรื่องรองเรียนของ
ประชาชนตามแนวทางที่กําหนดครบ
3 ขัน
้ ตอน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

4

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.6 รอยละของจํานวนหนังสือภายนอก
เสนอสวนราชการ ที่รับผิดชอบไดแลวเสร็จ
ภายใน 15 นาที

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1.1 รอยละความสําเร็จการเพิ่มความรูเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมุงสู
ความเป็ นมืออาชีพ

ห

1

ม

มิติท่ี

คร

70)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอลยะ)

100.000
(รอลยะ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 61 - 23
มิ.ย. 62 - ดําเนินการกลน
ั ่ กรองหนังสือ
ภายนอก (ราชการ) จํานวน 1,126 เรื่อง ดําเนินการกลน
ั ่ กรองหนังสือภายนอก
(เอกชน) จํานวน 1,002 เรื่อง จํานวน
หนังสือภายนอกที่กลัน
่ กรองเสนอผูบริหาร
มีจํานวนทงั ้ หมด 2,128 เรื่อง สามารถ
เสนอผูบริหารไดแลวเสร็จภายใน 2 วัน
จํานวน 2,128 เรื่อง

(5.1). 1.2 กิจกรรมกลัน
่ กรอง
หนังสือภายนอกเสนอผูบริหารเพื่อ
วินิจฉัยสงั ่ การใหหนวยงานดําเนิน
การ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กลุมงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการ และเสนอขอ (6.1). 1.5 โครงการการติดตาม
อนุมัติโครงการ - จัดทําแผนปฏิบัติงาน
ขอมูลจากการลงพื้นที่ของผูบริหาร
กิจกรรมตามโครงการและมอบหมาย
ความกาวหน าของงาน :100.00%
หน าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามขอมูลและ
จัดทํารายงานประจําเดือน - ประเมินผล
โครงการครัง้ ที่ 1 และสรุปผลเสนอหัวหน า
สํานักงานเลขานุการ ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร

กลุมงานเลขานุการรอง
ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ

(ไตรมาส 3) ระหวางเดือน ต.ค. 61 – มิ. (7.1). 1.9 กิจกรรมการจัด
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ย. 62 - จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนแลว ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริ
เสร็จภายใน 3 วันทําการจํานวน 48 ราย หาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

12.00
(จํานวน)

12.000
(จํานวน)

(8.1). 1.11 กิจกรรมการเบิกจาย
เงินคาอาหารทําการนอกเวลา
ราชการของงานการเงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการเบิกจายเงินคา
อาหารทําการนอกเวลาราชการภายในวันที่
15 ของเดือนถัดไป เดือน ต.ค. 61 จํานวน
1 ครัง้  เดือน เม.ย. 62 จํานวน 1 ครัง้ 
เดือน พ.ย. 61 จํานวน 1 ครัง้  เดือน พ.ค.
62 จํานวน 1 ครัง้  เดือน ธ.ค. 61 จํานวน
1 ครัง้  เดือน มิ.ย. 62 จํานวน 1 ครัง้ 
เดือน ม.ค. 62 จํานวน 1 ครัง้  เดือน ก.พ.
62 จํานวน 1 ครัง้  เดือน มี.ค. 62 จํานวน
1 ครัง้

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - มีงบประมาณหลังปรับโอน
ทัง้ สน
ิ้  73,227,324.- บาท เบิกจาย
46,604,956.36 บาท คิดเป็ น 63.64 %

(14.1). 2.1.2 กิจกรรมการเบิกจาย ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
งบประมาณใหเป็ นไปตามเป าหมาย
ที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไมมีเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

(15.1). 2.1.3 กิจกรรมการกอหนี้
ผูกพันและเบิกจายงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(16.1). 2.2 กิจกรรมบันทึกรายการ ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
บัญชีและจัดทํางบการเงินทันเวลา
และถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - สงงบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหกอง
บัญชี ตามหนังสือ ที่ กท 0200/5515 ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 - บันทึกสมุด
บัญชีในสมุดรายวันขน
ั ้ ตน บัญชีแยก
ประเภทและสมุดบัญชีที่เกี่ยวของ เดือน
ต.ค. 61 – มิ.ย. 62

10

11

12

13

14

15

16

1.10 รอยละความสําเร็จของการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครแลวเสร็จ พรอมจัดสงให
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร สําหรับเป็ น
ขอมูลนําไปชแ
ี้ จง ตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร
(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.7 จํานวนหนังสือภายในที่ผานการตรวจ
สอบจากสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกตอง
(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
1.8 รอยละของการติดตามอํานวยความ
สะดวกผูบริหารในงานพิธี/พระราชพิธี

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.1 รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.2 รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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2.3 รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(9.1). 4.2.1 โครงการการดําเนิน
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
การดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ระหวางเดือน ต.ค. 61 – มิ.
ย. 62 - ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
แลวเสร็จ พรอมจัดสงใหผูบริหาร
กรุงเทพมหานครเพื่อใชเป็ นขอมูลตอบขอ
ซักถามในการประชุมสภากรุงเทพมหา
นคร จํานวน 22 ครัง้

(10.1). 1.10 กิจกรรมการจัดเตรียม ฝ ายการเมืองและประ
เอกสารประกอบการประชุมสภา
สานนโยบาย
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 61 – 23
มิ.ย. 62 - จํานวนหนังสือภายในสังกัด
กทม. ที่ผานการตรวจสอบจากสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อนําเสนอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ลงนาม มีจํานวน 558 เรื่อง (ยกเวนเรื่อง
เพื่อทราบ และเรื่องลับ) ตรวจสอบแลวมี
ความถูกตอง จํานวน 556 เรื่อง

(11.1). 1.7 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง กลุมงานเลขานุการผูวา
หนังสือภายในเพื่อเสนอผูวาราชการ ราชการกรุงเทพมหา
กรุงเทพมหานครพิจารณาลงนาม
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - จัดทําโครงการ และเสนอขอ
อนุมัติโครงการ - จัดทําแผนปฏิบัติงาน
กิจกรรมตามโครงการและมอบหมาย
หน าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามและ
อํานวยความสะดวกผูบริหารในงานพิธี
/พระราชพิธี และรายงานประจําเดือน

(12.1). 1.8 โครงการการติดตาม
กลุมงานเลขานุการรอง
และอํานวยความสะดวกผูบริหารใน ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
งานพิธี พระราชพิธี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - กอหนี้ผูกพันแลวจํานวน 16 (13.1). 2.1.1 กิจกรรมเรงรัดการกอ ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
รายการ
หนี้ผก
ู พัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1. จัดทําแผนปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผูรับผิด
ชอบ 2. ทบทวน วิเคราะหความเสี่ยง
ประเมินอันตรายจากการทํางานแตงตงั ้
คณะทํางาน และประชุมวางแผน การ
ดําเนินงาน 3. จัดทําโครงการ/กิจกรรม
เพื่อจัดการความเสี่ยงในการทํางานของ
หนวยงาน จํานวน 3 งาน 3.1 การกลน
ั่
กรองงาน ทุกสวนราชการ 3.2 งานรับเรื่อง
ราวรองทุกข (สวนเรื่องราวรองทุกข) 3.3
งานสนับสนุนผูบริหาร กลุมงานเลขานุการ
รผว.กทม.และทปษ.ผว.กทม. 4. สงแบบ
ประเมินความเสี่ยง สงใหสํานักอนามัย
หนังสือ ที่ กท 0200/6056 ลงวันที่ 27
ธันวาคม 2561 5. ดําเนินการและกํากับ
ติดตามโครงการการบริหารจัดการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของ สผว.กทม.

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

าน

9

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

ห

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1.11 จํานวนครัง้ ของการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของขาราชการ
และลูกจางในสังกัดสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นไปดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว

พ

8

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) - แตงตงั ้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานและมอบ
หมายเจาหน าที่ในการดําเนินการ - สง
รายงานรายงานการจัดทําระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบ
ดวยตาราง SR 1 แผนการบริหารความ
เสี่ยง (SR 2) และรายงานการประชุมตาม
หนังสือที่ กท 0200/5574 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2561 - ดําเนินการตามตาราง
SR 1 และแผนการบริหารความเสี่ยง SR
2 จํานวน 3 โครงการ/กิจกรรม

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(17.1). 2.3 กิจกรรมจัดทําระบบ
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือน ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 ดําเนินการวิเคราะห SWOT - ดําเนินการ
รวบรวมผลการวิเคราะห SWOT - จัด
ทําโครงการของ สผว.กทม. - จัดสงสําเนา
โครงการฯ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปยัง
สํานักงาน ก.ก. ในวันที่ 17 ธ.ค. 61 - เขา
รวมประชุมพิจารณาโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตอคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เวลา
9.00 - 12.00 น. ณ หองบุรีรมย ชัน
้ 5
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครเพื่อปรับ
แกไขโครงการฯ ตามขอเสนอแนะ - จัดตงั ้
คณะกรรมการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานฯ - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้
คณะกรรมการจัดทําโครงการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานนัดหมายและสวน
หน าของ สผว.กทม. ประจําปี  พ.ศ. 2562
- จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะทํางานการจัด
ทําคูมือการปฏิบัติหน าที่ดานงานนัดหมาย
และสวนหน าในรูปแบบดิจิตอลของ สผว.
กทม. - จัดประชุมคณะทํางานการจัดทําคู
มือฯ ครัง้ ที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 23
พ.ค.62 เวลา 14.00-15.30 น. ณ หองสุ
ทัศน - จัดทํารายงานการประชุมคณะ
ทํางานการจัดทําคูมือฯ เสนอตอประธาน
คณะทํางานฯ พรอมแจงเวียนคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป จัดทําคูมือการปฏิบัติหน าที่ดานงานนัด
หมายและสวนหน าในรูปแบบดิจิทัลแลว
เสร็จ - ดําเนินการจัดทําแบบทดสอบก
ความรูของเจาหน าที่ระดับปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ (Pre-test,Post-test) แลวเสร็จ
- ดําเนินการเผยแพรคูมือฯ ผาน Website
ของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เพื่อไวสําหรับปรับปรุงคู
มือฯ หากพบวาการปฏิบัติแตละครัง้ มีอุป
สรรค ที่เปลี่ยนไป

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการใหผูบริการแกผู
มาขอรับบริการ - จัดทําแผนปฏิบัติงานกิจ
กรรมฯ กําหนดแนวทางปฏิบัติและมอบ
หมายหน าที่ความรับผิดชอบ - ไดรับการ
ประสานจากคุณอาทิตย บุญจินดาทรัพย
รองหัวหน าคณะผูดําเนินการโครงการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร เพื่อดําเนิน
การทอดแบบสํารวจความพึงพอใจครัง้ ที่ 1
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครจํานวน 58 ชุด - ดําเนิน
การทอดแบบสํารวจความพึงพอใจฯ และ
สงแบบสํารวจความพึงพอใจฯ ตามจํานวน
ดังกลาวใหคุณอาทิตย เรียบรอยแลว เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2562 - ดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาแสดงขอมูลใน
Website หรือ Facebook ของสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานครให
มีความถูกตองใชงานงาย - จัดบอรด
ประชาสัมพันธ ขัน
้ ตอนการขอรับบริการ
ศูนยขอมูลขาวสารของสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สําหรับผูมาติดตอราชการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). 3.3 กิจกรรมการสํารวจ
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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3.1 รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่
ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ

ท

พ

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(18.1). 3.1 โครงการการเพิ่ม
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

กลยุทธ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

ห

18

ม

มิติท่ี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ ต.ค.61 – มิ.ย.
62 - เตรียมความพรอมและมอบหมายเจา
หน าที่ดําเนินการ - เจาหน าที่ตรวจสอบ
ขอมูลในระบบเรื่องราวรองทุกขของ
กรุงเทพมหานคร (MIS) และดําเนินการ
ตามขน
ั ้ ตอนและเงื่อนไขที่ศูนยรับแจงทุก
ทุกข (1555) กําหนด - รายงานผลให
สํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร

(20.1). 3.1 กิจกรรมการตรวจสอบ ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว
และแกไขเรื่องรองเรียนจากประชา
ชน/ผูรับบริการของสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 1. รักษารอบ โครงการ สผว. (21.1). 3.2 โครงการใหบริการที่ดีที่ กลุมงานเลขานุการผูวา
กทม. รวมใจ สรางสามัคคี เพื่อบริการที่มี สุด (Best Service)
ราชการกรุงเทพมหา
ประสิทธิภาพ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ความกาวหน าของงาน :100.00% นคร
2562 กิจกรรมที่ 1 "หองศูนยขอมูลแหง
การเรียนรู" ณ หองสานฝันปันยม
ิ้  มีผูมา
เขารวมกิจกรรมในเดือน เดือน ต.ค. 61 –
มิ.ย. 62 "มุมแหงการเรียนรู" จํานวน 151
คน "มุมพักผอน" จํานวน 95 คน กิจกรรม
ที่ 2 "หิว
้ ปิ่นโต สรางรอยยม
ิ้ " จัดกิจกรรม
หิว
้ ปิ่นโต สรางรอยยม
ิ้ " เดือน ต.ค. 61 –
มิ.ย. 62 จํานวน 55 ครัง้  มีผูเขารวมกิจกร
รม 530 คน กิจกรรมที่ 3 - จัดอบรมให
ความรูดานสุขภาพ" อยูระหวางจัด
ทําหนังสือเชิญวิทยากร เพื่อบรรยายในวัน
เสารที่ 9 ก.พ. 62 - จัดอบรมใหความรู
ดานสุขภาพ" จัดอบรม 2 หลักสูตร 1.
ทํางานอยางไรใหหางไกลจากโรค Office
Syndrome 2. พัฒนาจิต ชีวิตเป็ นสุข ใน
วันเสารที่ 9 ก.พ. 62 ณ โรงแรมชูชัยบุรี
ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม กิจกรรมที่ 4
"บริหารรางกายเพื่อลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรค Office Syndrome" เดือน ต.ค.
61 – มิ.ย. 62 จํานวน 252 ครัง้  (3 ครัง้
/สัปดาห) กิจกรรมที่ 5 "สานสัมพันธนองพี่
กีฬาสี สผว.กทม." 1. ไดกําหนดประเภท
กีฬา รับสมัครผูเขาแขงขันกีฬาแตละ
ประเภทเรียบรอยแลว 2. ไดจัดแขงขัน
กีฬาครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2562 ณ
โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสง
คราม 3. ไดจัดแขงขันกีฬาครัง้ ที่ 1 เมื่อวัน
ที่ 9 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรี
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม อยูระหวาง
เตรียมการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 2 ควา
มกาวหน าคิดเป็ นรอยละ 50 สวนราชการ :
สวนประสานนโยบาย ผลการดําเนินงาน :2.โครงการศูนยกลางฐานขอมูลดานขอสงั ่
การของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการศูนยกลางฐานขอมูลดานขอสงั ่
การของ ผว.กทม. อนุมัติเรียบรอยแลว รายงานผลการดําเนินการตามขอสงั ่ การ
ของ ผว.กทม. นํ าเรียน ผว.กทม. เพื่อ
โปรดทราบ จํานวน 2 ครัง้  ในวันที่ 2 ม.ค.
62 และวันที่ 16 ม.ค. 62 - มีขอสงั ่ การ
ของ ผว.กทม. ทัง้ หมดจํานวน 4 เรื่อง ซึ่ง
สผว.กทม. ไดดําเนินการแจงขอสงั ่ การ
ของ ผว.กทม. ใหหนวยงานรับทราบภาย
ใน 1 วันทําการ จํานวน 4 เรื่อง - รายงาน
ผลการดําเนินการตามขอสงั ่ การของ ผว.
กทม. นํ าเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ
จํานวน 2 ครัง้  ในวันที่ วันที่ 1 ก.พ. 62
และวันที่ 18 ก.พ. 62 - มีขอสงั ่ การของ
ผว.กทม. ทัง้ หมดจํานวน 4 เรื่อง ซึ่ง สผว.
กทม. ไดดําเนินการแจงขอสงั ่ การของ ผว.
กทม. ใหหนวยงานรับทราบภายใน 1 วัน
ทําการ จํานวน 4 เรื่อง - รายงานผลการ
ดําเนินการตามขอสงั ่ การของ ผว.กทม.
นํ าเรียน ผว.กทม. เพื่อโปรดทราบ จํานวน
2 ครัง้  ในวันที่ 1 มี.ค. 62 และวันที่ 18 มี.
ค. 62 - มีขอสงั ่ การของ ผว.กทม. ทัง้ หมด
จํานวน 2 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ไดดําเนิน
การแจงขอสงั ่ การของผว.กทม. ใหหนวย
งานรับทราบภายใน 1 วันทําการ จํานวน 2
เรื่อง - รายงานผลการดําเนินการตามขอ
สัง่ การของ ผว.กทม. นํ าเรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดทราบ จํานวน 2 ครัง้  ในวันที่ วัน
ที่ 1 เม.ย. 62 และวันที่ 12 เม.ย. 62 วัน
ที่ 16 – 31 มี.ค. 62 ไมมีขอสงั ่ การของ
ผว.กทม. - วันที่ 1- 15 เม.ย. 62 มีขอสงั ่
การของ ผว.กทม. ทัง้ หมดจํานวน 19
เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ไดดําเนินการแจงขอ
สัง่ การของ ผว.กทม. ใหหนวยงานรับ
ทราบภายใน 1 วันทําการ จํานวน 119
เรื่อง - รอยละความพึงพอใจของ ผว.กทม
. ที่มีผลตอการติดตามรายงานการดําเนิน
การตามขอสงั ่ การฯ กําหนดดําเนินการใน
เดือน พ.ค. 62 - รายงานผลการดําเนินการ
ตามขอสงั ่ การของ ผว.กทม. นํ าเรียน ผว.
กทม. เพื่อโปรดทราบ จํานวน 2 ครัง้  ใน
วันที่ 1 พ.ค. 62 และวันที่ 16 พ.ค. 62 มีขอสงั ่ การของ ผว.กทม. ทัง้ หมดจํานวน
2 เรื่อง ซึ่ง สผว.กทม. ไดดําเนินการแจง
ขอสงั ่ การของผว.กทม. ใหหนวยงานรับ
ทราบภายใน 1 วันทําการ จํานวน 57
เรื่อง - รายงานผลการดําเนินการตามขอ
สัง่ การของ ผว.กทม. นํ าเรียน ผว.กทม.
เพื่อโปรดทราบ จํานวน 2 ครัง้  ในวันที่ 4
มิ.ย. 62 และวันที่ 17 มิ.ย. 62 - มีขอสงั ่
การของ ผว.กทม. ทัง้ หมดจํานวน 2 เรื่อง
ซึ่ง สผว.กทม. ไดดําเนินการแจงขอสงั ่ การ
ของผว.กทม. ใหหนวยงานรับทราบภาย
ใน 1 วันทําการ จํานวน 74 เรื่อง

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4.1 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล เพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เดือน ต.ค. 61 – มิ.ย. 62 จัดทําแผนปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกร
รม และมอบหมายผูรับผิดชอบ - สง
แผนการบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต สงแผนการบริหารความเสี่ยงดานการ
ทุจริตจํานวน 3 กิจกรรม 1. การเบิกคา
อาหารทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและ
ไมเหมาะสม 2. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม 3. การจายเงิน
ตางๆ ที่ไมถูกตองและไมเหมาะสม ตาม
หนังสือที่ กท 0200/5476 ลงวันที่ 26 พ.
ย. 2561 - สงแผนการบริหารความเสี่ยง
ดานการทุจริต - ดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยง

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

23

4.2.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - จัดทําแผนปฏิบัติงานตาม
โครงการ/กิจกรรม และมอบหมายผูรับผิด
ชอบ - ขออนุมัติโครงการโครงการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดําเนินการตามโครงการโครงการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมการประชาสัมพันธเรื่องสุขภาพ
ใหกับขาราชการและลูกจาง ในสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

(23.1). 4.2.2 โครงการการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

-

กร
ุงเ

ท

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

พ

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

ม

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.1). 4.1 ดําเนินโครงการ
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
/กิจกรรมตามตัวชว
ี้ ัด จํานวน 3 หัว
ขอ ไดแก 1) การเบิกคาอาหาร
ทําการนอกเวลาอยางไมถูกตองและ
ไมเหมาะสม 2) การใชทรัพยสินของ
ทางราชการอยางไมเหมาะสม 3)
การจายเงินตางๆ ที่ไมถูกตองและ
ไมเหมาะสม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

22

าน

มิติท่ี

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

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

คร

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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