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

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

1.3 ระดับความสําเร็จของการผลักดันการ
ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนิน
การตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.1 ระดับความสําเร็จของการผลักดันให
หนวยงานดําเนินการแกไขปัญหาเกี่ยวกับ
การกอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.5 รอยละความสําเร็จในการเผยแพร
ขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร (หนังสือภายใน)

(ไตรมาส 3) -

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1/4

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) -

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

2

ระดับ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). 1.4 กิจกรรมการพัฒนา
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการ
สัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ความกาวหน าของงาน :45%
(2.1). 1.3 กิจกรรมการผลักดันการ ฝ ายการเมืองและประ
ดําเนินงานและการติดตามผลการ
สานนโยบาย
ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู
บริหารกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :41%

(ไตรมาส 3) -

(3.1). 1.1 กิจกรรมการผลักดันให
หนวยงานดําเนินการแกไขปัญหา
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(ไตรมาส 3) -

(4.1). 5.2 โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการของ สผว.กทม.
ความกาวหน าของงาน :35%

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(ไตรมาส 3) -

(5.1). 1.5 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)
ความกาวหน าของงาน :20%

กลุมงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการสงั ่ สม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
1.8 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริหาร
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ
(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

1.10 จํานวนครัง้ ของการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของขาราชการ
และลูกจางในสังกัดสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นไปดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว

(ไตรมาส 3) -

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(6.1). 1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบ กลุมงานเลขานุการรอง
การจัดเก็บเอกสารดวยเทคโนโลยี ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการและ
มีฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารระดับหนวยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :48%

คร

7.0.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) -

ห

8

4.1 ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน

เป าหมาย

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

ม

7

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารดวยเทคโนโลยีสารสน
เทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน
การปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
หนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(จํานวน
ครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

(7.1). 4.1 โครงการพัฒนา
กลุมงานเลขานุการรอง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :30%

(8.1). 5.1 กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณใหเป็ นไปตามเป าหมายที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :25%

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(ไตรมาส 3)

(9.1). 1.8 กิจกรรมการจัด
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริ
หาร
ความกาวหน าของงาน :38%

(ไตรมาส 3)

(10.1). 1.10 กิจกรรมการเบิกจาย
คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
ของงานการเงิน
ความกาวหน าของงาน :44%

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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1.6 จํานวนหนังสือภายในที่ผานการตรวจ
สอบจากสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกตอง
(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
1.7 รอยละของการติดตามและอํานวย
ความสะดวกผูบริหารในงานพิธี/พระราช
พิธี

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

พ

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(11.1). 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :41%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการเมืองและประ
สานนโยบาย

(ไตรมาส 3)

(12.1). 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง กลุมงานเลขานุการผูวา
ตรวจสอบหนังสือภายในเพื่อเสนอผู ราชการกรุงเทพมหา
วาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา นคร
ความกาวหน าของงาน :45%

(ไตรมาส 3)

(13.1). 1.7 โครงการการติดตาม
กลุมงานเลขานุการรอง
และอํานวยความสะดวกผูบริหารใน ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
งานพิธี/พระราชพิธี
ความกาวหน าของงาน :47%

-

กร
ุงเ

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 13 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการดําเนิ นงาน

คร

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

าน

12

1.9 รอยละความสําเร็จของการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครแลวเสร็จ พรอมจัดสงให
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร สําหรับเป็ น
ขอมูลนําไปชแ
ี้ จงตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ห

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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