แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(จํานวน
12 นาที
/เรื่อง)

(จํานวน 12 นาที
/เรื่อง)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.2 รอยละของบุคลากรมีสมรรถนะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับการปฺฏิบัติราชการตามหน าที่
ความรับผิดชอบที่สอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานสากล
(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.3 รอยละความเชื่อมน
ั ่ ของประชาชนใน
การแกไขปัญหาเรื่องรองเรียนของผูบริหาร
กทม.
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
1.1 รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเป็ น
มืออาชีพ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

4

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ห

2

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.5 ระยะเวลาเฉลี่ยในการนํ าหนังสือ
ภายนอกทงั ้ หมด เสนอสวนราชการที่รับ
ผิดชอบไดแลวเสร็จ

กลยุทธ

1/5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). 1.5 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
หนังสือภายนอกเสนอสวนราชการที่
รับผิดชอบดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :17.00%
(2.1). 1.2 กิจกรรมการพัฒนาการ
ประชุมหัวหน าหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :8.00%

ฝ ายการเมืองและประ
สานนโยบาย

(ไตรมาส 3)

(3.1). 1.3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว
การติดตามผลการแกไขปัญหาเรื่อง
รองเรียนของประชาชน
ความกาวหน าของงาน :23.00%

(ไตรมาส 3)

(4.1). 1.1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนรู
กลุมงานเลขานุการผูวา
เรื่องการกรองงานหนังสือภายนอก ราชการกรุงเทพมหา
ของกลุมงานเลขานุการผูวาราชการ นคร
กรุงเทพมหานครและกิจกรรมการก
ลัน
่ กรองหนังสือภายนอกเสนอผู
บริหารเพื่อวินิจฉัยสงั ่ การใหหนวย
งานดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :27.00%

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

70)
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9

1.10 จํานวนครัง้ ของการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของขาราชการ
และลูกจาง ในสังกัดสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นไปดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.9 รอยละความสําเร็จของการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครแลวเสร็จพรอมจัดสงใหผู
บริหารกรุงเทพมหานคร สําหรับเป็ นขอมูล
นํ าไปชแ
ี้ จงตอบขอซักถามของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(จํานวน
ครัง้ )

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1.6 จํานวนหนังสือภายในที่ผานการตรวจ
สอบจากสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกตอง

(จํานวนครัง้ )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(5.1). 1.4 โครงการการติดตาม
ขอมูลการลงพื้นที่ของผูบริหาร
ความกาวหน าของงาน :27.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลุมงานเลขานุการรอง
ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

(6.1). 1.8 กิจกรรมการจัด
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริ
หาร
ความกาวหน าของงาน :17.00%

(ไตรมาส 3)

(7.1). 1.10 กิจกรรมการเบิกจายคา ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
อาหารทําการนอกเวลาราชการของ
งานการเงิน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

าน

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ห

7

1.8 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริหาร
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

เป าหมาย

ม

6

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.4 รอยละของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการ
และมีฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารระดับหนวยงานและระดับ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

(ไตรมาส 3)

(8.1). 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.00%

(ไตรมาส 3)

(9.1). 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง กลุมงานเลขานุการผูวา
ตรวจสอบหนังสือภายใน เพื่อเสนอผู ราชการกรุงเทพมหา
วาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา นคร
ลงนาม
ความกาวหน าของงาน :22.00%

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/5

ฝ ายการเมืองและประ
สานนโยบาย
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2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดทําการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ

15

16

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3/5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). 1.7 โครงการการติดตาม
กลุมงานเลขานุการรอง
และอํานวยความสะดวกผูบริหารใน ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
งานพิธี/พระราชพิธี
ความกาวหน าของงาน :27.00%

คร

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

าน

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ห

12

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

(ไตรมาส 3)

ม

11

1.7 รอยละของการติดตามอํานวยความ
สะดวกผูบริหารในงานพิธี/พระราชพิธี

กลยุทธ

พ

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3)

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(11.1). 2.1 กิจกรรมการเบิกจายงบ ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ประมาณใหเป็ นไปตามเป าหมายที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :7.00%
(12.1). 2.2.1 กิจกรรมบันทึก
รายการบัญชี และจัดทํางบการเงิน
ทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :80.00%

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(13.1). 2.2.2 กิจกรรมการจัด
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :90.00%
(14.1). 3.1 (ก) กิจกรรมการตรวจ
สอบและแกไขเรื่องรองเรียนจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ ของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :23.00%

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(15.1). 3.1 (ข) โครงการการเพิ่ม
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(16.1). 3.3 กิจกรรมการสํารวจ
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการ
ใหบริการของสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :17.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

19

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(17.1). 3.2 โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟ าภายในศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :39.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(ไตรมาส 3)

(18.1). 4.1 โครงการ/กิจกรรมการ ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
พัฒนาฐานขอมูลของสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :17.00%

(ไตรมาส 3)

-

(19.1). 4.2 โครงการ/กิจกรรมการ ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :17.00%

ท

พ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

ม

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 19 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลการดําเนิ นงาน

คร

18

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

กลยุทธ

าน

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

กร
ุงเ

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

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

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

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

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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