แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผูตรวจราชการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

4

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เจรจา 03 - เพิ่มประสิทธิภาพการจัด
ทําขอมูลติดตามผลการตรวจราชการ
สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสูความเป็ น
มืออาชีพ
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เจรจา 04 - ความสําเร็จในการจัดทําขอมูล
ประกอบการตรวจราชการ ดานคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล สนับสนุนตัวชี้
วัดความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อปองกันการทุจริต

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -

าน

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -จัดทําคูมือการตรวจราชการฯ
ปี  2563 ฉบับยอ และเวียนแจงผูตรวจราช
การฯ -จัดทําแบบสอบถาม และสรุปผล
ความพึงพอใจ โดย ผูตรวจราชการฯ มีผล
ความพึงพอใจ รอยละ 82.27

1/4

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). 01-กิจกรรมติดตามผลการ
กองงานผูตรวจราชการ
ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให
บริการของหนวยงานตามประเด็น
จากแบบสํารวจความพึงพอใจในรอบ
ที่ 1
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(2.1). กิจกรรมการพัฒนาคูมือการ
ตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) -

(3.1). 03-กิจกรรมการจัดทําขอมูล
ติดตามผลการตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :50.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) -ทําหนังสือถึงสํานักงาน
เลขานุการปลัดฯ เพื่อขอรายละเอียดเรื่อง
รองเรียนของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหา
นคร -สรุปเรื่องรองเรียนตามหัวขอ และ
รายหนวยงานเพื่อนําเสนอผูตรวจราชการฯ
ที่รับผิดชอบ แตละหนวยงาน

(4.1). 04-กิจกรรมการจัดทําขอมูล กองงานผูตรวจราชการ
ประกอบการตรวจราชการ ดานเรื่อง
รองเรียนของหนวยรับการตรวจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

เจรจา 02 - ความสําเร็จในการพัฒนา คูมือ
การตรวจราชการของผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร สนับสนุนตัวชว
ี้ ัดความ
สําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเป็ น มืออาชีพ

เป าหมาย

ม

3

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

เจรจา 01 - รอยละความสําเร็จของการ
ติดตามผลการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการของหนวยงานตามประเด็นจาก
แบบสํารวจความพึงพอใจ

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)
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เจรจา 05 - พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตรวจราชการ สนับสนุนตัวชี้
วัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
ดับหนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

งานประจํา - รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ/กิจรรมที่เป็ นภารกิจ
ประจําของหนวยงาน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2563

กลยุทธ
6.6.6

6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -

(6.1). ประจํา 01 - โครงการสัมมนา กองงานผูตรวจราชการ
เพื่อจัดทํารางแผนการตรวจราชการ
ของผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ความกาวหน าของงาน :20.00%

ม
พ
มิติที่ 2.1 รอยละความสําเร็จในการใชจาย
งบประมาณ
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5.1). 05 - กิจกรรมการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท
8

กร
ุงเ

7

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) - จัดทําฐานขอมูลของหนวย
รับการตรวจ ประกอบดวย ขอมูลทว
ั ่ ไป
ขอมูลถนนตรอกซอย คะแนนความพึงพอ
ใจ และเรื่องรองเรียน พรอมเวียนแจงผู
ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร - จัด
ทําแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูตรวจ
ราชการฯ มีความพึงพอใจ รอยละ 77.22

ห

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

กองงานผูตรวจราชการ

คร

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

2/4

(ไตรมาส 3) -

(ไตรมาส 3) จัดทํางบการเงินประจําปี  2
562 สงสํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ
มหานคร เพื่อดําเนินการในภาพรวมของ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว

(6.2). ประจํา 02 - โครงการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการจาก
หนวยงานกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(6.4). ประจํา 04 - โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสูความเป็ นมือ
อาชีพดานสนับสนุนการตรวจราช
การ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(6.3). ประจํา 03 - โครงการฝึก
กองงานผูตรวจราชการ
อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาการตรวจราชการของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(6.5). ประจํา 05 - กิจกรรมการ
พัฒนาระบบงานสารบรรณของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(7.1). มิติ 2.1 กิจกรรมการติดตาม กองงานผูตรวจราชการ
การใชจายงบประมาณประจําปี
ความกาวหน าของงาน :5.78%
(8.1). มิติที่ 2.2.1 กิจกรรมจัดทํางบ กองงานผูตรวจราชการ
การเงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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14

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

มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

มิติที่ 4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
การดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (คะแนนเฉ
ลี่ย)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(คะแนนเฉลี่ย)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) สรุปยอดทรัพยสิน ประจําปี  2
562 สงสํานักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ
มหานคร เพื่อดําเนินการในภาพรวมของ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบรอยแลว

(9.1). มิติที่ 2.2.2 กิจกรรมจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) -

(10.1). มิติที่ 3.1 กิจกรรมการเพิ่ม กองงานผูตรวจราชการ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) -

(11.1). มิติที่ 3.2 โครงการใหบริการ กองงานผูตรวจราชการ
ที่ดีที่สุด (Best Service)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :40.00%

ห

12

มิติที่ 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) -

(12.1). มิติที่ 3.3 กิจกรรมสํารวจ
กองงานผูตรวจราชการ
ความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอ
การบริการของกองงานผูตรวจราช
การ
ความกาวหน าของงาน :20.00%

ม

11

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

พ

10

มิติที่ 2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562

กลยุทธ

ท

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -

(ไตรมาส 3) -

(13.1). มิติที่ 4.1 กิจกรรมการ
พัฒนาฐานขอมูลของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองงานผูตรวจราชการ

(14.1). มิติที่ 4.2 กิจกรรมดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

กองงานผูตรวจราชการ

-

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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