แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผูตรวจราชการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

4

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5 - รอยละความสําเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาการตรวจราชการ
ของกรุงเทพมหานคร
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6 - รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ศักยภาพผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
และเจาหน าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ในดานการตรวจราชการของกรุงเทพมหา
นคร

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

99.820
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1 - ความสําเร็จในการสนับสนุนการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการมุงผลสัมฤทธิ ์

..

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). 3 - โครงการสัมมนาเพื่อจัด
ทํารางแผนการตรวจราชการของผู
ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) -จัดทําแบบสํารวจความพึงพอ (2.1). 4 - กิจกรรมสํารวจความพึง
ใจ
พอใจของผูรับการตรวจที่มีตอเจา
หน าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) -ดําเนินโครงการเรียบรอยแล (3.1). 5 - โครงการฝึกอบรมและดู กองงานผูตรวจราชการ
ว
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -กําหนดดําเนินโครงการ
ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 รวม 8 วัน
ทําการ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -จัดทํารางรายงานฯ ภาพรวม (5.1). 1 - กิจกรรมสนับสนุนการ
กองงานผูตรวจราชการ
กําหนดนําเสนอคณะผูตรวจราชการใน
ตรวจราชการแบบบูรณาการมุงผล
เดือนมิถุนายน 2562
สัมฤทธิ ์ ประเด็น “การบริหารจัดการ
ขยะ”
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -จัดโครงสัมนาฯ วันที่ 19
มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร
เขตบางพลัด ผูเขารวมโครงการรวม 235
คน

าน

..

ผลการดําเนิ นงาน

ห

4 - รอยละความพึงพอใจของผูรับการ
ตรวจที่มีตอเจาหน าที่สนับสนุนการตรวจ
ราชการ

เป าหมาย

ม

3

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

3 - รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําแผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

1/5

(4.1). 6 - โครงการพัฒนาศักยภาพ กองงานผูตรวจราชการ
ผูตรวจราชการกรุงเทพมหานครและ
เจาหน าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ในดานการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

8

9

ผลการดําเนิ นงาน

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

1 - รายงานผลการตรวจราชการในภาพ
รวมประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
(Annual Report)

..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สํารวจความพึงพอใจ รอบที่ (7.1). 8 - โครงการสํารวจความพึง กองงานผูตรวจราชการ
2
พอใจของผูรับบริการจากหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รายงาน)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดทํารายงานและ (8.1). 7 - กิจกรรมจัดทํารายงานผล กองงานผูตรวจราชการ
เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว การตรวจราชการในภาพรวม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
(Annual Report)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 2 (2.1.1) รอยละของความสําเร็จ
ของการกอหนี้ผูกพัน

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(รายงาน)

มิติที่ 2 (2.1.2) รอยละความสําเร็จของ
การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 2 (2.1.3) รอยละของเงินกันไวเหล่ อ
ื
มปี

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท
..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

99.970
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

กองงานผูตรวจราชการ

คร

(ไตรมาส 3) -จัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานเสนอหัวหน าผูตรวจราชการ
เพื่อนําเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร
เรียบรอยแลว โดยหนวยงานมีการดําเนิน
การครบถวนรอยละ 100

..

(6.1). 2 - กิจกรรมสรุปผลการ
ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพ
การใหบริการของหนวยงาน ตาม
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการจากหนวยงาน
กรุงเทพมหานครในปีงบประมาณที่
ผานมา
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

100.000
(รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2 - รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการที่มีตอการบริการของหนวยงาน
กรุงเทพมหานคร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

11

ผลงานลาสุด

..

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

10

เป าหมาย

าน

7

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2 - รอยละความสําเร็จของการปรับปรุง
/พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวย
งาน

กลยุทธ

ม

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

2/5

(ไตรมาส 3) ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน
เรียบรอยแลวจํานวน 2 รายการ ไดแก 1.
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
(ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) 24 เครื่อง 2.
รถโดยสารขนาด 12 ที่นัง่  (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่าํ กวา 2,400 ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่าํ กวา 90
กิโลวัตต 2 คัน

(9.1). มิติที่ 2 (2.1.1) กิจกรรมการ กองงานผูตรวจราชการ
ติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  (การกอหนี้ผูกพัน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) เบิกจายงบประมาณ รอยละ
57.08

(10.1). มิติที่ 2 (2.1.2) กิจกรรม
กองงานผูตรวจราชการ
การติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี  (การเบิกจายงบประมาณฯ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ไมมีเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

(11.1). มิติที่ 2 (2.1.3) กิจกรรม
การติดตามการใชจายงบประมาณ
(เงินกันไวเบิกเหลื่อมปี)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019
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17

18

มิติที่ 3 (3.1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 3 (3.2) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 3 (3.3) ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 4 (4.1) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 4 (4.2.1) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สงบัญชีทรัพยสินใหสํานักงาน (12.1). มิติที่ 2 (2.2) กิจกรรมการ กองงานผูตรวจราชการ
เลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อจัด จัดทาํ งบการเงินทันเวลาและถูกตอง
ทํางบการเงินในภาพรวมของสํานักปลัด
ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว

..

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (ขัน
้ ตอน)

7.000
(ขัน
้ ตอน)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการบริหารความเสี่ยง (13.1). มิติที่ 2 (2.3) กิจกรรมการ
ตามที่กําหนด
จัดทาํ ระบบบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของกองงานผูตรวจ
ราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการตามโครงการฯ ที่
นํ าเสนอคณะกรรมการฯ และรายงานผล
ตอผูอํานวยการกองงานผูตรวจเป็ น
ประจําทุกเดือน

กองงานผูตรวจราชการ

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

..

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนนเฉ
ลี่ย)

คร

..

าน

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ห

15

มิติที่ 2 (2.3) ระดับความสําเร็จของการจัด
ทําระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

เป าหมาย

100.000
(รอยละ)

(14.1). มิติที่ 3 (3.1) กิจกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.โครงการฯ ประจําปี  62
(15.1). มิติที่ 3 (3.2) โครงการ
ดําเนินการติดตามและสรุปผลการดําเนิน ระบบใหบริการที่ดีที่สุด
งานของหนวยงานเสนอผูบริหารเป็ น
ความกา วหน าของงาน :100.00%
ประจําทุกเดือน 2.โครงการรักษามาตรฐาน
ใหบริการตอบรับนัดหมายการตรวจฯ และ
แจงเลื่อนนัดหมายการตรวจฯ

กองงานผูตรวจราชการ

ม

14

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

..

พ

13

มิติที่ 2 (2.2) คะแนนของความสําเร็จใน
การจัดทํางบการเงิน

กลยุทธ

4.023
(ไตรมาส 3) ผลการสํารวจรอบที่ 1 กอง
(คะแนนเฉลี่ย) งานผูต
 รวจราชการไดผลคะแนนเฉลี่ย 4.
013

ท

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

..

(16.1). มิติที่ 3 (3.3) กิจกรรม
กองงานผูตรวจราชการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอการบริการของกองงานผู
ตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงดานการทุจริต ตามที่กําหนด

(17.1). มิติที่ 4 (4.1) กิจกรรมการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู (18.1). มิติที่ 4 (4.2.1) - กิจกรรม
อํานวยการกองงานผูตรวจราชการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

กร
ุงเ

มิติท่ี

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

มิติที่ 4 (4.2.2) รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) เขารวมกิจกรรมเสริมสรางสุข (19.1). มิติที่ 4 (4.2.2) - กิจกรรม
ภาพ เป็ นประจําทุกวันพุธ
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองงานผูตรวจราชการ

คร

มิติท่ี

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 19 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.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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