แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานปกครองและทะเบียน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (รอยละ 70)

3

ผลการดําเนิ นงาน

5.000
(ระดับ)

(1.1). สปท./1 โครงการฝึกอบรม
เครือขายสายขาวของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

6.6.6

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวและรายงานผลการดําเนิน
โครงการฝึกอบรมเครือขายสายขาวของ
กรุงเทพมหานครใหผูบริหารของกรุงเทพ
มหานรทราบแลว โดยดําเนินโครงการฝึก
อบรมเครือขายสายขาวของกรุงเทพมหา
นคร เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ
โรงแรมเดอะ ทวินส ทาวเวอร เขตปทุม
วัน

สปท./2 ผูประสบปัญหาทางการทะเบียนที่
เขารวมกิจกรรมไดรับการแนะนํ าหรือชวย
เหลือแกไขปัญหาทางการทะเบียนมีความ
พึงพอใจระดับมากข้ น
ึ ไป

(2.1). สปท./2 กิจกรรมคลินิกการ
ทะเบียนเคลื่อนที่ (Regis Mobile
Clinic)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวรายงานผลการสัมมนา/ดู
งานแลว โดยดําเนินโครงการสัมมนาและดู
งาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ผูปฏิบัติ
งานรักษาความมน
ั ่ คงภายในกรุงเทพมหา
นคร - ภาควิชาการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร เขต
ปทุมวัน - ภาคศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 1 – 2
พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 1. โครงการวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบีย
้  จ.
เพชรบุรี 2. กอ.รมน.จว.เพชรบุรี 3.
อุทยานราชภักดิ ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรี
ขันธ มีผูเขารวมโครงการ จํานวน 75 คน
ดังนี้ ขาราชการผูปฏิบัติงานดานรักษา
ความมน
ั ่ คงภายใน ฝ ายปกครอง
สํานักงานเขต และเจาหน าที่สํานักงาน
ปกครองและทะเบียน จํานวน 65 คน
คณะกรรมการอํานวยการและคณะ
กรรมการดําเนินงาน จํานวน 10 คน โดยผู
เขารวมโครงการผานเกณฑการประเมิน
ผลสําเร็จตามตัวชว
ี้ ัด ประเมินโดยคํานวณ
ผลรวมของจํานวนผูเขารวมโครงการที่มี
ผลคะแนนผานเกณฑการประเมินผล คิด
เป็ นรอยละ 80

(3.1). สปท./3 โครงการสัมมนาและ สํานักงานปกครองและ
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ผู ทะเบียน
ปฏิบัติงาน รักษาความมน
ั ่ คงภายใน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./3 รอยละความสําเร็จในการสัมมนา
และดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจาหน าที่ผู
ปฏิบัติงานรักษาความมน
ั ่ คงภายใน
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน ไดนําหนวยบริการ
ทะเบียนเคลื่อนที่ออกใหบริการทะเบียน
ประจําตัวประชาชนและแกไขปัญหา
ทางการทะเบียนใหแกกลุมผูสูงอายุ ผูดอย
โอกาส แลว 4 แหง รวม 66 คน ดังนี้ 1.
ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานบางแค เขตภาษีเจริญ จํานวน 34 คน
2. สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2
เขตบางแค จํานวน 4 คน 3. โรงพยาบาล
ทหารผานศึก เขตพญาไท จํานวน 5 คน
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ เขตปทุมวัน
จํานวน 23 คน

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

4.00
(ระดับ)

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

2

ระดับ

6.6.6

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

สปท./1 ระดับความสําเร็จในการสราง
ความรวมมือกับภาคประชาชนเพื่อสราง
เครือขายขาวของกรุงเทพมหานคร

ม

1

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/5

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

3.000
(ระดับ 3)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการสัมมนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝายปก
ครอง, โครงการฝึกอบรมและดูงาน
หลักสูตรการบริหารงานทะเบียน, โครงการ
สัมมนาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานดาน
ทะเบียนของกรุงเทพมหานคร แลวเสร็จ
และรายงานผลการดําเนินโครงการทงั ้ หมด
ใหผูบริหารของกรุงเทพมหานครทราบแลว
ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานฝายปกครอง
ดําเนินการจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสงั ่ การเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานการปกครอง และการเลือก
ตัง้  เพื่อนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไป
ใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ น
ึ โดยมีผูเขารวมโครงการจํานวน 75
คน ประกอบดวย (1)เจาพนักงานปกครอง
ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ
หรือระดับปฏิบัติการหรือพนักงานปกครอง
ระดับชํานาญงานหรือระดับปฏิบัติงาน ฝาย
ปกครอง สํานักงานเขต จํานวน 50 คน
และเจาพนักงานปกครองระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการและระดับปฏิบัติ
การ สํานักงานปกครองและทะเบียน จํานว
น 15 คน รวมเป็ นจํานวน 65 คน (2)คณะ
กรรมการอํานวยการ และเจาหน าที่ดําเนิน
การ จํานวน 10 คน 2. โครงการฝึกอบรม
และดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะเบียน
ดําเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตร โดยแบง
เป็ น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.1 ภาควิชา
การ ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสังการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานทะเบียน เนื่องจากมีการ
แกไขปรับปรุงและประกาศใชกฎหมาย
ระเบียบและหนังสือสงั ่ การ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานดานทะเบียนใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทงั ้
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติ
งานดานทะเบียนตางๆ สูภาคปฏิบัติ 3.2
ภาคดูงาน ดําเนินการศึกษาดูงานสํานัก
ทะเบียนที่มีการพัฒนาสูการเป็ นสํานัก
ทะเบียนดีเดน ตามประกาศของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหนวย
งานที่เป็ นตนแบบการบริหารจัดการดาน
ตาง ๆรวมทงั ้ รับฟังคําบรรยายจากวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานที่ศึกษาดูงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางสํานักทะเบียนดี
เดนในตางจังหวัดกับสํานักทะเบียนทอง
ถิ่นเขตของกรุงเทพมหานคร รวมทงั ้
แนวทางการบริหารงานของหนวยงาน
ตางๆ แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะห วางแผน
พัฒนาและปรับปรุงสํานักทะเบียนให
ครอบคลุมและดียิ่งข้ น
ึ  การฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานทะเบียน มีผูเขา
รวมโครงการ จํานวน 75 คน ประกอบ
ดวย (1) หัวหน าฝายทะเบียนหรือผูรักษา
การในตําแหนงหัวหน าฝายทะเบียน
สํานักงานเขต จํานวน 50 คน (2) คณะ
กรรมการอํานวยการและเจาหน าที่ดําเนิน
การ จํานวน 10 คน (3) วิทยากร จํานวน
15 คน 3. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติงานดานทะเบียนของกรุงเทพมหา
นคร ดําเนินการสัมมนาและดูงานตามหลัก
สูตร โดยแบงเป็ น 2 ภาคกิจกรรม ดังนี้ 3.
1 ภาควิชาการ ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยว
กับกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสงั ่ การ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานทะเบียน รวม
ทัง้ แนวทางการปฏิบัติงานและการเสริม
สรางคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเจาหน าที่มีความรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสงั ่ การ ตลอดจนเทคโนโลยีตางๆ
และสามารถปฏิบัติงานตามอํานาจหน าที่ได
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 3.2 ภาคดูงาน
ดําเนินการศึกษาดูงานสํานักทะเบียนที่มี
การพัฒนาสูการเป็ นสํานักทะเบียนดีเดน
ตามประกาศของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานที่
เป็ นตนแบบการบริหารจัดการที่ไดรับ
รางวัลดานตางๆ รวมทงั ้ รับฟังคําบรรยาย
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานที่
ศึกษาดูงาน เพื่อใหเจาหน าที่มีโอกาสแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ศึกษา
เปรียบเทียบระหวางสํานักทะเบียนดีเดน
ในตางจังหวัดกับสํานักทะเบียนทองถิ่น
เขตของกรุงเทพมหานคร และแนวทาง
การบริหารจัดการของหนวยงานตางๆ แลว
นํ าผลที่ไดมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
งานใหดียิ่งข้ น
ึ  ซึ่งประสบการณที่ไดรับจะ
ทําใหผูปฏิบัติงานดานทะเบียน มีทัศนคติ
และวิสัยทัศนที่กวางไกลยิ่งข้ น
ึ  การ
สัมมนาและดูงานตามโครงการ มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 210 คน แบงเป็ น 2 รุน
ดังนี้ รุนที่ 1 งานทะเบียนราษฎรและงาน
ทะเบียนบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน
135 คน ประกอบดวย (1) ขาราชการ
ระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ฝ ายทะเบียน
สํานักงานเขต จํานวน 100 คน (2) คณะ
กรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน จํานวน 20 คน (3) วิทยากร
จํานวน 15 คน รุนที่ 2 งานทะเบียนทว
ั ่ ไป
จํานวน 75 คน ประกอบดวย (1)
ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงา
น ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ฝ าย
ทะเบียน สํานักงานเขต จํานวน 50 คน
(2) คณะกรรมการอํานวยการและคณะ
กรรมการดําเนินงาน จํานวน 10 คน (3)
วิทยากร จํานวน 15 คน และผูเขารับการ
พัฒนาความรูผานเกณฑการทดสอบความรู
คิดเป็ นรอยละ 80 และและผลความพึง
พอใจของผูรับการพัฒนาความรูในระดับ
มากข้ น
ึ ไป คิดเป็ นรอยละ 80 ขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการในระดับที่ 3 คือ มี
การดําเนินการในระดับ 2 สําเร็จและผู
บังคับบัญชามีความพึงพอใจตอการพัฒนา
ความรูใหกับผูเขารับการอบรมภายหลัง
การอบรมระดับมากข้ น
ึ ไปรอยละ 80

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

เป าหมาย

(4.1). สปท./4 4.1 โครงการสัมมนา สํานักงานปกครองและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ทะเบียน
ฝ ายปกครอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

ระดับ

ผลลัพธ
3.00
(Outcome) (ระดับ 3)

ห

6.6.6

ม

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

(4.2). สปท./4 4.2 โครงการฝึก
สํานักงานปกครองและ
อบรมและดูงานหลักสูตรการบริหาร ทะเบียน
งานทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

สปท./4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ความรูในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน
ดานงานปกครองและเลือกตงั ้ และงานดาน
ทะเบียน

พ

4

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(4.3). สปท./4 4.3 โครงการสัมมนา สํานักงานปกครองและ
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานดาน
ทะเบียน
ทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

3.00
(ระดับ)

3.000
(ระดับ)

(5.1). สปท./5 กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ประจําจุดบริการดวนมหานคร
(Bangkok Express Service)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

5.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพจุดบริการดวน
มหานคร (Bangkok Express Service)
สํานักงานปกครองและทะเบียน กําหนด
แผนดําเนินงาน โดยการออกนิเทศงานจุด
บริการดวนมหานคร จํานวน 11 แหง ใน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 เพื่อให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใน
หน าที่ และใหคําแนะนํา ชวยเหลือแกไข
ปั ญหา สงเสริมการปฏิบัติงานของเจา
หน าที่ประจําจุดบริการดวนมหานครขอ
จํากัด การนิเทศงานจะทําการนิเทศ ณ จุด
บริการดวนมหานคร หากขณะนัน
้
ประชาชนมาติดตอขอรับบริการ เจาหน าที่
จะตองใหบริการประชาชนกอน ทําใหการ
นิเทศงานไมตอเนื่องและอาจใชเวลาในการ
ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช
ในการนิเทศจุดบริการดวนมหานคร
(Bangkok Express Service)

6.6.6

ผลลัพธ
1.00
(Outcome) (ครัง้ /วัน)

100.000
(ครัง้ /วัน)

(7.1). สปท./7 กิจกรรมการจัด
ทํารายงานสรุปเหตุการณความ
มัน
่ คงภายในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการรับ
รายงานเหตุการณดานความมน
ั ่ คงในพ้ น
ื ที่
กทม.จากหนวยงานของ กทม. และหนวย
งานภายนอก ภายใน 16.00 น. ทุกวัน
ตรวจสอบและรวบรวมวิเคราะหและสรุป
สถานการณประจําวันและ รายงาน ผอ.กอ.
รมน. ภาค 1 ทราบ สําเนารายงาน ป.กทม
. นํ าเรียน ผอ.กอ.รมน.กทม. และรายงาน
ผอ.สขว. กอ.รมน. (ขว.สขว.กอ.รมน.),
ผช.ผบ.ทบ. 1 ประจําเดือน พฤษภาคม 2
562

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./6 ระดับความสําเร็จในการประสาน
งาน และอํานวยการการจัดการเลือกตงั ้  ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./7 การรายงานเหตุการณความมน
ั ่ คง
ภายในกรุงเทพมหานครทุกวันและ
สํานักงานปกครองและทะเบียนได
นํ าขอมูลไปใชประกอบในการเสนอผู
บริหารสงั ่ การเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุไมปกติ
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

8

สปท./8 รอยละของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ อันเป็ นที่สรรเสริญยิ่ง
ดิเรกคุณาภรณ การมอบประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ระดับมากข้ น
ึ ไป

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(ไตรมาส 3) สํานักงานปกครองและ
ทะเบียนสามารถประสานงาน และอํานวย
การการจัดการเลือกตงั ้  ส.ส.ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดในระดับที่ 1
ประสานงาน อํานวยการ และดําเนินการ
แจงสํานักงานเขตใหเตรียมความพรอมใน
การจัดการเลือกตงั ้  การจัดตงั ้ ศูนยประสาน
งานการเลือกตงั ้  การประกาศแบงเขต
เลือกตงั ้  และประกาศใหมีการเลือกตงั ้  ได
สําเร็จ ระดับ 2 สามารถดําเนินการในระดับ
ที่ 1 ไดสําเร็จ และประสานงาน อํานวยการ
และดําเนินการรับสมัครผูสมัครรับเลือกตงั ้ 
การประกาศกําหนดหนวยเลือกตงั ้ และที่
เลือกตงั ้  การประกาศบัญชีรายช่ อ
ื ผูมีสิทธิ
เลือกตงั ้  จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ เจาพนักงาน ผู
ดําเนินการเลือกตงั ้ ประจําหนวยเลือกตงั ้ 
(ปธ.กปน./กปน./รปภ.) ระดับ 3 สามารถ
ดําเนินการในระดับ 2 ไดสําเร็จและ
ประสานงาน อํานวยการ และดําเนินการ
จัดอบรมใหความรูแกเจาหน าที่ผูปฏิบัติ
หน าที่เป็ นวิทยากรประจําเขต เจาพนักงาน
ผูดําเนินการเลือกตงั ้ ประจําหนวยเลือกตงั ้
(ปธ.กปน./กปน./รปภ.) โดยมีผลความพึง
พอใจของสํานักงานเขตที่มีตอการประสาน
งาน และอํานวยการจัดการเลือกตงั ้  ของ
สํานักงานปกครองและทะเบียนระดับมาก
ขึ้นไปรอยละ 80 ระดับ 4 สามารถดําเนิน
การไดในระดับ 3 ไดสําเร็จ และจัดการ
เลือกตงั ้  และประกาศผลการนับคะแนนได
เรียบรอย ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ในระดับที่ 5 คือ สามารถดําเนินการไดใน
ระดับ 4 ไดสําเร็จและประชาชนมีความพึง
พอใจตอการจัดการเลือกตงั ้ ในระดับมาก
ขึ้นไป รอยละ 75 (สํารวจความคิดเห็น
ออนไลนทางเว็บไซตของสํานักงานปก
ครอง)

(6.1). สปท./6 โครงการสัมมนาและ สํานักงานปกครองและ
ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทะเบียน
บริหารงานฝายปกครอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไว ประเมินผลและรายงาน
ผลการดําเนินการใหผูบริหารของ
กรุงเทพมหานครทราบแลวโดยดําเนิน
โครงการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ การมอบประกาศเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณ
ประโยชนแกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่
18 ธันวาคม 2561 หองประชุมรัตนโกสิ
นทร ชัน
้  1 ศาลาวาการ กทม.ดําเนินการ
จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ การมอบประกาศเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณ
ประโยชนแกกรุงเทพมหานคร ในเดือน
ธันวาคม 2560 (ใกลวันสถาปนากรุงเทพ
มหานคร 14 ธันวาคม) ณ หองรัตนโกสินท
ร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขา
รวมงานประมาณ 300 คน ประกอบดวย
4.1 ผูเขารับพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก
คุณาภรณ (จากพระบรมฉายาลักษณ) 4.2
ผูเขารับมอบประกาศเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณ
ประโยชนแกกรุงเทพมหานครจากผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 4.3 ผูเขารวม
เป็ นเกียรติ (ประชาชน) ในพิธีรับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฯ รับ
มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย
เชิดชูเกียรติ 4.4 คณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
เขตและผูอํานวยการกองตาง ๆ 4.5
ขาราชการและเจาหน าที่กรุงเทพมหานคร
ผูมารวมงาน และผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจในการดําเนินโครงการ คิด
เป็ นรอยละ 95 พรอมทงั ้ รายงานผลการ
ดําเนินงานนําเรียนผูบริหาร
กรุงเทพมหานครทราบ เรียบรอยแลว

(8.1). สปท./8 โครงการจัดพิธีรับ
สํานักงานปกครองและ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทะเบียน
อันเ ป็ นท
 ส
ี่ รรเสริญย
 งิ่ ด
 เิ รกคณ
ุ าภรณ
การมอบประกาศเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณ
ประโยชนแกกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

กร
ุงเ

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

ผลลัพธ
(Outcome)

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

6.6.6

ห

6

กลยุทธ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

สปท./5 ระดับความสําเร็จของการให
บริการ ณ จุดบริการดวนมหานคร
(Bangkok Express Service) ของ
กรุงเทพมหานคร

พ

5

ท

มิติท่ี

9

สปท./9 รอยละความสําเร็จในการจัดทํา
Line Group เพื่อรับรายงานสถิติทาง
ทะเบียนจากสํานักงานเขต
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
รวบรวมขอมูลจาก Line Group เพื่อรับ
รายงานสถิติทางทะเบียน จากสํานักงาน
เขต ใหผูบริหารของสํานักงานปกครอง
และทะเบียนทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(9.1). สปท./9 กิจกรรมการจัดทํา
Line Group เพื่อรับรายงานสถิติ
ทางทะเบียน จากสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน
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เป าหมาย

100.000
(รอยละ)

(10.1). สปท./10 กิจกรรมการเขา สํานักงานปกครองและ
ถึงฐานขอมูลเครื่องปรับอากาศ
ทะเบียน
สํานักงานปกครองและทะเบียน ผาน
ระบบ QR Code
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลวโดยฝายบริหารงาน
ทัว
่ ไป สํานักงานปกครองและทะเบียน
สามารถจัดทํา QR Code ใหเครื่องปรับ
อากาศของสํานักงานปกครองและทะเบียน
จํานวน 36 เครื่อง แลวเสร็จ และนําไปติด
ไว ประจําเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องแลว

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
2.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยรู ะหวางขน
ั้ ต
 อนการกอ
 ห
 นี้
ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปี โดยเร็ว
และเป็ นไปตามเป าหมายที่กําหนดของ
สํานักงานปกครองและทะเบียน ขณะนี้
สามารถดําเนินการได รอยละ 70

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน (14.1). สปท./14 กิจกรรมการ
สํานักงานปกครองและ
การจัดทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง ดําเนินการจัดทํางบการเงินทันเวลา ทะเบียน
ประจําเดือนมิถุนายน 2562
และถูกต
 อง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(15.1). สปท./15 กิจกรรมการจัด
สํานักงานปกครองและ
ทําระบบบริหารความเสี่ยงและระบบ ทะเบียน
การควบคุมภายในของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนที่คณะ
กรรมการความเสี่ยงของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน สงแบบรายงานการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายในของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ใหสํานักงานตรวจสอบภายในภายในระยะ
เวลาที่กําหนดแลว

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(17.1). สปท./17 โครงการใหบริการ สํานักงานปกครองและ
ที่ดีที่สุด (Best Service) ของ
ทะเบียน
สํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนที่คณะ
กรรมการโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service) ของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียนดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ของสํานักงานปกครอง
และทะเบียนตามหลักเกณฑที่กําหนด

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

6.6.6

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
12

13

14

15

สปท./12 รอยละของความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./13 รอยละของเงินกันไวเหล่ อ
ื มปี
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./14 ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./15 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

สปท./16 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปกครองและทะ
เบียน

18

19

20

สปท./17 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด(Best
Service)
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./18 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.19 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาล
เพื่อพัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียน
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท./20 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน

สปท./21 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการเสริมสรางสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน

(ไตรมาส 3) ขณะนี้ยังไมถึงกําหนดเวลา
การกันเงินไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

(11.1). สปท./11 กิจกรรมการกอ
หนี้ผูกพันงบประมาณรายจาย
ประจําปี โดยเร็วและเป็ นไปตามเป า
หมายที่กําหนดของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(12.1). สปท./12 กิจกรรมการ
ดําเนินการเบิกจายงบประมาณทุก
หมวดรายจายใหทันปีงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(13.1). สปท./13 กิจกรรมการ
ดําเนินการจัดทําเงินไวกันเหลื่อมปี
ใหทันปีงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(16.1). สปท./16 กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางที่สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรที่ไดรับการวาจางให
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ ไดดําเนิน
การออกสํารวจความพึงพอใจ ครัง้ ที่ 2

(18.1). สปท./18 กิจกรรมการ
สํารวจความพึงพอใจของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
การตามหลักเกณฑการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียนที่กําหนด

(19.1). สปท./19 กิจกรรมการ
สํานักงานปกครองและ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสราง ทะเบียน
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(20.1). สปท./20 กิจกรรมการ
สํานักงานปกครองและ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีว ทะเบียน
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนที่คณะ
กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน ดําเนินโครงการ
/กิจกรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียนตามหลักเกณฑที่
กําหนด

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
21

(ไตรมาส 3) อยรู ะหวางขน
ั้ ต
 อนการกอ
 ห
 นี้
ผูกพันงบประมาณรายจายประจําปี โดยเร็ว
และเป็ นไปตามเป าหมายที่กําหนดของ
สํานักงานปกครองและทะเบียนขณะนี้
สามารถดําเนินการได รอยละ 70

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนที่คณะ
กรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของสํานักงานปกครองและทะเบียนสง
โครงการ/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานปกครองและ
ทะเบียนใหหนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแลว

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
17

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(21.1). สปท./21 กิจกรรมการ
ดําเนินการเสริมสรางสุขภาพของ
บุคลากรสํานักงานปกครองและทะ
เบียน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

กร
ุงเ

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนที่คณะ
กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียน ดําเนินโครงงก
ารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงาน
ปกครองและทะเบียนตามหลักเกณฑที่
กําหนด

คร

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

สปท./11 รอยละของความสําเร็จของการ
กอหนี้ผูกพัน

ระดับ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

6.6.6

ห

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

ม

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

สปท./10 ระดับความสําเร็จในการเขาถึง
ฐานขอมูลเครื่องปรับอากาศสํานักงาน
ปกครองและทะเบียนผานระบบ QR
Code

พ

10

ท

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

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

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

ห

าน

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

กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

ท

พ

ม

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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