แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานเลขานุการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอย

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3. (1) รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมมี
ความรู ความเขาใจในการปองกันและชวย
เหลือเมื่อเกิดอัคคีภัยเพิ่มข้ น
ึ  (กอ.)
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4. (1) ความสําเร็จของการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ
ภายในพ้ น
ื ที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
(กอ.)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ครัง้ )

6.000
(ครัง้ )

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5. (1) รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ศักยภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
(สล.)

6.6.6

70.000
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว ดําเนินการตรวจ
ติดตามการนํ าเขาขอมูลขาวสารของหนวย
งานจํานวน 72 ศูนย ตัง้ แตเดือนธันวาคม
2561 ถึงพฤษภาคม 2562 ครบ 6 ครัง้ 
เรียบรอยแลว

(1.1). 1. กิจกรรมการผลักดันการ
ดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสาร
ของหนวยงาน (กสอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) ขอใหสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลจัดหากรรมการรายใหมมา
ทดแทนผูที่ลาออก

(2.1). 2. โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กรุงเทพมหานคร (กสอ.)
ความกาวหน าของงาน :70.00%

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) ดําเนินการฝึกอบรมปองกัน (3.1). 3. โครงการฝึกอบรมการ
สํานักงานเลขาปลัด
อัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเรียบรอยแลว ป องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ กรุงเทพมหานคร
ในอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร (กอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงหองนํ้ าคนพิการชน
ั้  1

(4.1). 4. โครงการจัดสิ่งอํานวย
สํานักงานเลขาปลัด
ความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและคน กรุงเทพมหานคร
พิการภายในศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร (กอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

70.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเผยแพรความรูให
แกนักจัดการงานทว
ั ่ ไป สํานักงาน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 5
หลักสูตร

(5.1). 5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักจัดการงานทว
ั ่ ไป สํานักงาน
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร
(สล.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

ผลงานลาสุด

ห

2. (1) ความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กรุงเทพมหานคร (กสอ.)

เป าหมาย

ม

3

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

1. (1) จํานวนครัง้ ของการตรวจติดตาม
การนํ าเขาขอมูลในศูนยขอมูลขาวสาร
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร (72 ศูนย) (กสอ.)

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ละ 70)

1/4

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019
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7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

6. มิติที่ 2.1.1 รอยละความสําเร็จของการ
กอหนี้ผูกพัน (ฝค.)
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

7. มิติที่ 2.1.2 รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม (ฝค.)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

11

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

10. มิติที่ 2.3 รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(ฝค.)
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

11. มิติที่ 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (ฝบ.)

..

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

2/4

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). 7. มิติที่ 2.1.2 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
ติดตามการใชจายงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี  (ความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณ ในภาพรวม) (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) อยูในขน
ั ้ ตอนการทํางานปกติ (8.1). 8. มิติที่ 2.1.3 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
(ดําเนินการตงั ้ แต ต.ค.61-มิ.ย.62)
ติดตามการใชจายงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี  (การกน
ั เ งินไ วเ บิกเ หลื่อมปี
) (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห
100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน ณ
27 มิ.ย.62 (ไมรวมงบกลาง หมวดเงิน
เดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชว
ั่
คราว) เป็ นเงิน 115,680,526 บาท เบิก
จายแลว (ต.ค.61-27 มิ.ย.62) เป็ นเงิน
70,847,044.92 บาท คิดเป็ นรอยละความ
สําเร็จของการเบิกจายในภาพรวม 61.24

(ไตรมาส 3) จัดสงงบประจําปี ใหกับ
สํานักงานตรวจสอบเงินแผนดินและกอง
บัญชีเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ม

9. มิติที่ 2.2 ความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงิน (ฝค.)

พ

10

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

9

8. มิติที่ 2.1.3 รอยละของเงินกันไวเบิก
เหลื่อมปี (ฝค.)

กร
ุงเ

8

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (6.1). 6. มิติที่ 2.1.1 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
แผนที่วางไว โดยกอหนี้ผูกพัน 100 %
ติดตามการใชจายงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร
ประจําปี  (ความสาํ เร็จข
 องการกอ
 ห
 นี้
ผูกพัน) (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(9.1). 9. มิติที่ 2.2 กิจกรรมเรงรัด
การจัดทํางบการเงิน (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) อยูในขน
ั ้ ตอนการทํางานปกติ (10.1). 10. มิติที่ 2.3 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
ความกาวหน าของงานรอยละ 70
จัดทาํ ระบบบริหารความเสี่ยงและ
กรุงเทพมหานคร
การควบคุมภายใน (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการจัด
ทําโครงการจัดทําแนวทางการบริหาร
จัดการงานสําหรับผูบริหารระดับสูงกรณี
เรื่องรองทุกขรองเรียนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร

(11.1). 11. มิติที่ 3.1 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ของหนวยงาน (ฝบ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

12. มิติที่ 3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) (ฝค.)

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 12 (1)อยูระหวางขน
ั ้ ตอน 1.
ไดรับอนุมัติโครงการและสงสําเนาโครงการ
ใหสํานักงาน ก.ก. 2.จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้
คณะทํางานตามโครงการฯ และ 3.กําหนด
ขอบเขตของงานและกําหนดราคากลาง
12(2) อยูระหวางขน
ั ้ ตอน ดําเนินการตรวจ
ประเมินการนํ าเขาขอมูลในศูนยขอมูล
ขาวสารอิเล็กทรอนิกสประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ทุกหนวยงานมีคะแนน
ประเมิน 80 คะแนนข้ น
ึ ไปจากคะแนนเต็ม
100 คะแนน

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

16

15. มิติที่ 4.2.1 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน (กอ.)
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

16. มิติที่ 4.2.2 รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน (สล.)

(ไตรมาส 3) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร(NIDA)ไดทอดแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการ
ของ สลป.ใหกับหนวยงานตางๆ ดําเนิน
การ

(13.1). 13. มิติที่ 3.3 กิจกรรม
สํานักงานเลขาปลัด
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ กรุงเทพมหานคร
ตอการใหบริการของสลป. (ฝบ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(12.2). 12.(2) มิติที่ 3.2 โครงกาจัด สํานักงานเลขาปลัด
อันดับศูนยขอมูลขาวสารฯ
กรุงเทพมหานคร
อิเล็กทรอนิกสของหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร (กสบ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) นํ าสงรายงานใหสํานักงาน ก.
ก.(กองวินัยและสรางเสริมจริยธรรม)ตรวจ
สอบ ตามรายละเอียดดังนี้ 1.การใช
ทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะ
สม 2.การเบิกคาอาหารทําการนอกเวลา
อยางไมถูกตองและเหมาะสม 3.การจัดซ้ อ
ื
จัดจางใหถูกตอง ไมเหมาะสม และเขาขาย
ทุจริต

(14.1). 14. มิติที่ 4.1 กิจกรรมการ สํานักงานเลขาปลัด
ดําเนินการตามมาตราการเสริมสราง กรุงเทพมหานคร
ธรรมาภิบาลฯ (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ติดตามผล ความคืบหน า
ปั ญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะของการ
ปฏิบัติตามแนวทางขอปฏิบัติ

(15.1). 15. มิติที่ 4.2.1 กิจกรรม
สํานักงานเลขาปลัด
การดําเนินการดานความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ของกองกลาง (กอ.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการใหความรูเรื่อง
สุขภาพแกบุคลากร

(16.1). 16. มิติที่ 4.2.2 กิจกรรม
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพ
ของบุคลากรในสังกัด สลป. (สล.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

3.986
(คะแนน)

พ

14. มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน (ฝค.)

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนน)

100.000
(รอยละ)

ท

15

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

กร
ุงเ

14

13. มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ (ฝบ.)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). 12. (1) มิติที่ 3.2 โครงการ สํานักงานเลขาปลัด
ใหบริการที่ดีที่สุด (ฝค.)
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

13

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/4

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

