แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานปกครองและทะเบียน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 (รอยละ 70)

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

1.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

2/สปท.ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําฐานขอมูล มูลนิธิ สมาคม ที่ตงั ้ อยูใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3/สปท.ระดับความสําเร็จของการสราง
เครือขาย และบูรณาการแกไขปัญหาความ
มัน
่ คงภายในกรุงเทพมหานครดานการ
บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4/สปท.รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
กิจกรรมพิจารณาขอกฎหมายดานการ
ปกครองและการทะเบียนของกรุงเทพมหา
นคร
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5/สปท.รอยละของผูเชาที่ดินหรืออาคาร
ของศาลเจาที่ข้ น
ึ ทะเบียนตามกฎเสนาบดี
วาดวยที่กุศลสถานชนิดศาลเจา พ.ศ.
2463 ไดย่ น
ื ขอตออายุสัญญาเชาที่ดินหรือ
อาคารของศาลเจาตามระยะเวลา

3.0.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ระดับ)

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1/4

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลงานลาสุด

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). 1/สปท.กิจกรรมการลดขอผิด สํานักงานปกครองและ
พลาดในการปฏิบัติงานทางปกครอง ทะเบียน
และทางทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :50%
(2.1). 2/สปท.ระดับความสําเร็จของ สํานักงานปกครองและ
การจัดทําฐานขอมูล มูลนิธิ สมาคม ทะเบียน
ที่ตงั ้ อยูในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(ไตรมาส 3)

(3.1). 3/สปท.กิจกรรมการสราง
สํานักงานปกครองและ
เครือขายและบูรณาการแกไขปัญหา ทะเบียน
ความมน
ั ่ คงภายในกรุงเทพมหานคร
ดานการบริหารจัดการผูหลบหนีเขา
เมือง
ความกาวหน าของงาน :50%

(ไตรมาส 3)

(4.1). 4/สปท.กิจกรรมพิจารณาขอ
กฎหมายดานการปกครองและการ
ทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

(ไตรมาส 3)

(5.1). 5/สปท.กิจกรรมแจง
สํานักงานปกครองและ
สํานักงานเขตแจงผูเชาที่ดินหรือ
ทะเบียน
อาคารของศาลเจาที่ข้ น
ึ ทะเบียนตาม
กฎเสนาบดีวาดวยที่กุศลสถานชนิด
ศาลเจา พ.ศ. 2463 ไดย่ น
ื ขอตออายุ
สัญญาเชาที่ดินหรืออาคารของศาล
เจาตามระยะเวลา
ความกาวหน าของงาน :60%

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1/สปท.รอยละความสําเร็จในการลดขอผิด
พลาดในการปฏิบัติงานทางปกครองและ
ทางทะเบียน

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

8

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

11/สปท.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตาม
หลักสมรรถนะมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

3.0.

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

3.0.

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

9

8/สปท.ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

7.0.

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

7.0.

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

(ไตรมาส 3)

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
10

9/สปท.5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(6.1). 6/สปท.โครงการจัดพิธีรับ
สํานักงานปกครองและ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทะเบียน
อันเป็ นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณา
ภรณการมอบประกาศเกียรติคุณ
และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแกผู
ทําคุณประโยชนแกกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :50%

คร

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

าน

7

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

กลยุทธ

ห

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

2/4

(ไตรมาส 3)

(7.1). 7/สปท.โครงการจัดงานละศีล สํานักงานปกครองและ
-อด
ทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :10%

(8.1). 11.1/สปท.โครงการสัมมนา
เพื่อเพิ่ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ฝ ายปกครอง
ความกาวหน าของงาน :40%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(8.3). 11.3/สปท.โครงการสัมมนา
และดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ดานการทะเบียนของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :25%

สํานักงานปกครองและ
ทะเบียน

(8.2). 11.2/สปท.โครงการฝึกอบรม สํานักงานปกครองและ
และดูงานหลักสูตรการบริหารงานทะ ทะเบียน
เบียน
ความกาวหน าของงาน :40%

(9.1). 8/สปท.กิจกรรมการเพิ่ม
สํานักงานปกครองและ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทะเบียน
และพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคลและการใหบริการ
ประชาชนหรือหนวยงานของรัฐเพื่อ
นํ าไปสูระบบราชการ 4.0
ความกาวหน าของงาน :40%
(10.1). 9/สปท.กิจกรรมการเบิกจาย สํานักงานปกครองและ
งบประมาณในภาพรวม
ทะเบียน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :40%

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

10/สปท.5.2 รอยละความสําเร็จในการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความ
สําคัญ ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). 10/สปท.กิจกรรมการพัฒนา สํานักงานปกครองและ
และจัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญ ทะเบียน
ตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ของสํานักงานปกครองและทะเบียน
ความกาวหน าของงาน :60%

คร

มิติท่ี

(สํานักงานปกครองและทะเบียน)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ท

พ

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

ม

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

กร
ุงเ

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

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/4

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/4

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

