แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานเลขานุการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอย

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.ความสําเร็จในการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพ
มหานคร
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2. ความสําเร็จของการจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกสําหรับผูสูงอายุและคนพิการภายใน
พื้นที่ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

6.6.6

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5. ความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใหบริการของศูนย กทม.1555 (ผล
ผลิต)
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

3. รอยละของหนวยงานที่ผานเกณฑการ
ประเมินศูนยขอมูลขาวสารอิเล็กทรอนิกส
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.6.6

(ไตรมาส 3)

าน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

ห

3

เป าหมาย

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). กิจกรรมการใหบริการติดตาม สํานักงานเลขาปลัด
หนังสือราชการผาน LINE@
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40.00%

(2.1). 6.โครงการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :62.00%

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

(3.1). 2.โครงการปรับปรุง
สํานักงานเลขาปลัด
หองนํ้ าสําหรับผูสูงอายุและคนพิการ กรุงเทพมหานคร
ลานคนเมืองชน
ั ้  A ฝั ่ งศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(4.1). 5. กิจกรรมการศึกษา
สํานักงานเลขาปลัด
แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร
ที่ใชในการบริหารจัดการเรื่องรอง
เรียนของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการของ
ศูนยกทม. 1555
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ผลลัพธ
100.00
(ไตรมาส 3)
(Outcome) (อยางนอย (อยางนอยรอยละ
รอยละ 10)
10)

1/4

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กิจกรรมใหบริการติดตามหนังสือราชการ
ผาน Line@

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ละ 70)

(5.1). 3.กิจกรรมผลักดันศูนยขอมูล สํานักงานเลขาปลัด
อิเล็กทรอนิกส
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(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)

9

10

11

12

13

2.1 ใชจายงบประมาณภาพรวม
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.2 (2.2.1) การจัดทํางบการเงินประจําปี
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

8

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.2 BEST รักษารอบ ของฝายการคลัง
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

(รอยละ)

ท

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2/4

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). 1. การตรวสอบและเบิกจาย สํานักงานเลขาปลัด
เงินรายการจัดซ้ อ
ื จัดจางตามหนังสือ กรุงเทพมหานคร
กระทรวงการคลัง ว.119 ใหแกเจา
หนี้และผูมีสิทธิรับเงินไดภายใน 7
วันทําการ นับถัดจากวันที่ไดรับใบ
ขอเบิกเงิน (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :96.43%

คร

2.2(2.2.2) รายงานสรุปยอดทรัพยสิน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

าน

7

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

(ไตรมาส 3)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. การตรวจสอบและเบิกจายเงินรายการ
จัดซ้ อ
ื  จัดจาง ตามหนังสือกระทรวงการ
คลัง ว.119 ใหแกเจาหนี้และผูมีสิทธิร์ ับ
เงินได ภายใน 7 วันทําการ นับถัดจากวัน
ที่ไดรับใบขอเบิกเงิน

กลยุทธ

(ไตรมาส 3)

ม

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(7.1). 2.2 (2.2.2) ความสําเร็จของ สํานักงานเลขาปลัด
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน กรุงเทพมหานคร
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(8.1). 2.1 รอยละความสําเร็จของ สํานักงานเลขาปลัด
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม กรุงเทพมหานคร
(ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :7.87%
(9.1). 2.2 (2.2.1) การจัดทํางบการ สํานักงานเลขาปลัด
เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรุงเทพมหานคร
(ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(10.1). 3.1 ข การเพิ่มประสิทธิภาพ สํานักงานเลขาปลัด
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(11.1). 3.3 ระดับความพึงพอใจของ สํานักงานเลขาปลัด
ผูรับบริการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(12.1). 3.2 รอยละความสําเร็จของ สํานักงานเลขาปลัด
การดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่ กรุงเทพมหานคร
สุด (Best service)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(13.1). 3.2 BEST รักษารอบ ของ
ฝ ายการคลัง (ฝค.)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขาปลัด
กรุงเทพมหานคร

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

15

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). 4.1 รอยละความสําเร็จของ สํานักงานเลขาปลัด
การพัฒนาฐานขอมูล
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(15.1). 4.2 ระดับความสําเร็จของ สํานักงานเลขาปลัด
การดําเนินการดานความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :7.00%

-

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 15 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

กร
ุงเ

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

ท

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

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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