แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานปกครองและทะเบียน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.

2

สปท.1/รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
การตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนตาม
กฎหมายกระจายอํานาจฯ กับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.2/ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(ไตรมาส 3)

ห

มิติท่ี

คร

2563 (รอยละ 70)

4

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

ท

สปท.3/ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําฐานขอมูลและใหบริการขอมูลมูลนิธิ
สมาคม ที่ตงั ้ อยูในพ้ น
ื ที่กลุมเขตกรุงธนเห
นือ

กร
ุงเ

3

พ

ม

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.4/รอยละของศาลเจาที่ข้ น
ึ ทะเบียน
ตามกฎเสนาบดีวาดวยกุศลสถานชนิดศาล
เจา พ.ศ. 2563 ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครที่
ไดออกตรวจเยี่ยม

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(ระดับ)

(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). สปท.1/โครงการเพิ่ม
สํานักงานปกครองและ
ประสิทธิภาพการดําเนินการตาม
ทะเบียน
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามแผน
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(2.1). สปท.2/2.1 โครงการสัมมนา สํานักงานปกครองและ
และดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ทะเบียน
การบริหารงานฝายปกครอง
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(2.2). สปท.2/2.2 โครงการฝึกอบรม สํานักงานปกครองและ
และดูงานหลักสูตรบริหารงานทะ
ทะเบียน
เบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(2.3). สปท.2/2.3 โครงการสัมมนา สํานักงานปกครองและ
และดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน ทะเบียน
ดานทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(3.1). สปท.3/กิจกรรมการจัด
สํานักงานปกครองและ
ทําฐานขอมูล และใหบริการขอมูล ทะเบียน
มูลนิธิ สมาคม ที่ตงั ้ อยูในพ้ น
ื ที่กลุม
เขตกรุงธนเหนือ
ความกาวหน าของงาน :12.00%
(4.1). สปท.4/กิจกรรมตรวจเยี่ยม
ศาลเจาที่ข้ น
ึ ทะเบียน ตามกฎ
เสนาบดีวาดวยกุศลสถานชนิดศาล
เจา พ.ศ. 2463 ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :12.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019
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9

10

สปท.7/รอยละของผูเขารวมโครงการมี
ความพึงพอใจตอการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็ นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ การมอบประกาศ
เกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ระดับมากข้ น
ึ ไป
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สปท.8/รอยละของผูเขารวมโครงการจัด
งานละศีล-อด ที่มีความพึงพอใจตอการเขา
รวมโครงการระดับมากข้ น
ึ ไป
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สปท.9/รอยละความสําเร็จของการจัดการ
เลือกตงั ้ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

(ระดับ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สปท.10/รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5.1). สปท.5/กิจกรรมการสราง
สํานักงานปกครองและ
ความรวมมือ กับภาคประชาชน เพื่อ ทะเบียน
สรางเครือขายขาวของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :12.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

สปท.6/ระดับความสําเร็จของการใหบริการ
ณ รถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่
(Bangkok Mobile Service) ของกรุงเทพ
มหานคร

เป าหมาย

ม

7

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

6

สปท.5/รอยละความสําเร็จในการสราง
ความรวมมือกับภาคประชาชนเพื่อสราง
เครือขายขาวของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/4

(6.1). สปท.6/กิจกรรมการใหบริการ สํานักงานปกครองและ
งานทะเบียน ณ รถบริการงาน
ทะเบียน
ทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok
Mobile Service) ของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(7.1). สปท.7/โครงการจัดพิธีรับ
สํานักงานปกครองและ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทะเบียน
อันเ ป็ นท
 ส
ี่ รรเสริญย
 งิ่ ด
 เิ รกคณ
ุ าภรณ
การมอบประกาศเกียรติคุณและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผูทําคุณ
ประโยชนแกกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :12.00%

(ไตรมาส 3)

(8.1). สปท.8/โครงการจัดงานละศีล สํานักงานปกครองและ
-อด
ทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%

(ไตรมาส 3)

(9.1). สปท.9/การจัดการเลือกตงั ้ ผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร และ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(10.1). สปท.10/การจัดทํางบการ
สํานักงานปกครองและ
เงิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทะเบียน
สํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

15

16

สปท.13/รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.14/ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.15/รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สปท.16/ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

ผลลัพธ
3.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
6.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
4.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). สปท.11/การจัดทํางบการ
สํานักงานปกครองและ
เงิน และรายงานสรุปยอดทรัพยสิน ทะเบียน
ประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

(12.1). สปท.12/โครงการสรางเสริม สํานักงานปกครองและ
องคความรูเชิงบูรณาการดานการ
ทะเบียน
ปกครองและการทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

าน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

(13.1). สปท.13/โครงการลดการใช สํานักงานปกครองและ
ไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพ
ทะเบียน
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ห

14

สปท.12/การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

(14.1). สปท.14/กิจกรรมการสํารวจ สํานักงานปกครองและ
ความพึงพอใจของสํานักงาน
ทะเบียน
ปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%

(ไตรมาส 3)

(15.1). สปท.15/กิจกรรมการพัฒนา สํานักงานปกครองและ
ฐานขอมูล เพื่อใชในการเพิ่ม
ทะเบียน
ประสิทธิภาพการทํางานของ
สํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%

ม

13

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

12

สปท.11/ความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน และรายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี  (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ

ท

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(16.1). สปท.16/กิจกรรมการดําเนิน สํานักงานปกครองและ
การดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย ทะเบียน
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :12.00%
-

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.
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