แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการคลัง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

5

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
95.00
(Outcome) (รอยละ)

100.970
(รอยละ)

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษี 3 ประ
เภท ตามยอดรวมประมาณการภาษี 3
ภาษี ที่สํานักการคลังกําหนด (ภาษีโรง
เรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ และภาษี
ป าย)
(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของยอดรวมการจัดเก็บภาษีคาง
ชําระ 3 ประเภท (ภาษีปาย ภาษีบํารุงทอง
ที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนพัฒนา
รายไดกรุงเทพมหานคร
(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการจัดทําขอมูล
รถยนตราชการของกรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (รอยละ 2
5)

47.680
(รอยละ 25)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

95.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) กบช. - จํานวนผูเขารับการ
(1.1). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่
อบรม จํานวน 100 ราย - จํานวนผูทําแบบ ปฏิบัติงานดานการบัญชี
ทดสอบหลังการฝึกอบรม จํานวน 100 ราย ความกาวหน าของงาน :100.00%
- ทําแบบทดสอบผานเกณรอยละ 80 จํานว
น 89 ราย คิดเป็ นรอยละ 89 กตจ. - ผูเขา
รับการอบรมทําแบบทดสอบหลังการฝึกอบ
รม จํานวน 41 ราย - ทําแบบทดสอบผาน
เกณรอยละ 80 จํานวน 41 ราย คิดเป็ น
รอยละ 100

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1/8

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) -ประมาณการปีงบประมาณ พ
.ศ.2562 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
14,500,000,000 บาท 2.ภาษีบํารุงทองที่
139,400,000 บาท 3.ภาษีปาย 9
00,000,000 บาท รวมประมาณการ 3
ภาษี 15,539,400,000 บาท -ยอดจัดเก็บ
ภาษี ตัง้ แ
 ต 1 ต.ค. 61-17 มิ. ย
 . 62 1.ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 11,388,507,220.91
บาท 2.ภาษีบํารุงทองที่ 126,402,161.54
บาท 3.ภาษีปาย 778,244,729.98 บาท
รวมยอดจัดเก็บ 3 ภาษี 12,293,154,112.
43 บาท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบัญชี

(2.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองรายได

(2.2). โครงการเสริมสรางผูชําระ
ภาษีดีเดนและผูจัดเก็บภาษีดีเดน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองรายได

(2.3). โครงการสัมมนาและศึกษาดู
งานผูบริหารงานจัดเก็บรายได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองรายได

(ไตรมาส 3) -ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มี
ลูกหนี้คางชําระที่ตองดําเนินการเรงรัดรวม
3 ภาษี เป็ นจํานวนเงิน 352,108,334.20
บาท -ภายหลังจากดําเนินการไกลเกลี่ยลูก
หนี้รวมถึงการเรงรัดภาษีคางตงั ้ แต ต.ค.
61 - เม.ย. 62 มีลูกหนี้มาชําระภาษีรวม 3
ภาษี เป็ นจํานวนเงิน 149,336,223.69
บาท คิดเป็ นรอยละ 42.41

(3.1). โครงการไกลเกลี่ยลูกหนี้มา
ชําระคาภาษีคางกอนดําเนินการ
บังคับภาษี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองรายได

(ไตรมาส 3) หนวยงานของ
กรุงเทพมหานครตรวจสอบความถูกตอง
ขอมูลยานพาหนะและยืนยันในระบบ

(5.1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล
รถยนตราชการของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80 (กบช และ กตจ.)

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -การประชุมหารือนอกรอบกับ (4.1). กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาราย กองรายได
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และสํานัก
ไดของกรุงเทพมหานคร
ยุทธศาสตรและประเมินผล เพื่อนําขอมูล ความกา วหน าของงาน :100.00%
เตรียมจัดการประชุม ครัง้ ที่ 3/2562
กองทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จัดทํารายงานการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานครประจําปี  2561 ไดภายใน
กําหนด
(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จัดทําชุดความรูทางบัญชีเพื่อการเรียนรู
ดวยตัวเอง

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

95.000
(รอยละ)

6.6.6

75.000
(รอยละ)

3.00
100.000
(ภายใน 3 (ภายใน 3 เดือน
เดือนหลัง หลังจากสน
ิ้ ปีงบ
จากสน
ิ้ ปีงบ
ประมาณ)
ประมาณ)

(7.1). กิจกรรมจัดทําแผนการบริหาร กองทะเบียนทรัพยสิน
ทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร
และพัสดุ
ประเภทที่ดิน (ที่ดินวางเปลาหรือไม
ไดใชประโยชน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -รายงานเงินสะสม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 จัดทําสงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2562 -รายงานเงินสะสม
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 อยูระหวาง
หนวยงานชดใชเงินยืมสะสม ขอ 9

(8.1). กิจกรรมการจัดทํารายงาน
ฐานะเงินสะสมประจําเดือน และ
รายงานยอดการอนุมัติใหยืมเงิน
สะสมประจําเดือน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -จัดทํางบการเงินรวมของ
กรุงเทพมหานคร สงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ตามหนังสือที่ กท
1304/6109 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

กองบัญชี

(9.1). กิจกรรมจัดทํารายงานการ
กองบัญชี
เงินในภาพรวมของกรุงเทพมหาคร
ประจําปี  2561
ความกาวหน าของงาน :100.00%

2.00
(ไมนอย
กวา)

5.000
(ไมนอยกวา)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการจัดทําสื่อการ
สอน

(10.1). กิจกรรมจัดทําชุดความรูทาง กองบัญชี
บัญชีเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางเสนอขอขยาย
ระยะเวลาโครงการและขออนุมัติเงินประ
จํางวด

(11.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองโรงงานชางกล
ความกาวหน าของงาน :80.00%

(กองโรงงานชางกล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -แผนบริหารทรัพยสินผาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
แนวทางการพัฒนาที่ดินและอาคารของ
กรุงเทพมหานคร (กทอ.) เรียบรอยแลว
และไดรับการเห็นชอบแผนการลงทุน
(ประเภทที่ดิน) ในสวนของแผนบริหาร
ทรัพยสิน คณะกรรมการฯ ใหขอเสนอแนะ
จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะทํางานแผนบริหาร
ทรัพยสิน

ผลผลิต
(Output)

(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานชางกล

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

ผลผลิต
(Output)

าน

6.6.6

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

ผลลัพธ
50.00
100.000
(ไตรมาส 3) ตรวจสอบราคาไดมาตามบัญชี (6.1). กิจกรรมสํารวจตรวจสอบการ กองทะเบียนทรัพยสิน
(Outcome) (น อยกวา (น อยกวารอยละ) ทะเบียนคุมทรัพยสิน
ใชประโยชนที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ ์
และพัสดุ
รอยละ)
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
ฐานะเงินสะสมประจําเดือน

ผลการดําเนิ นงาน

ห

8

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนการ
บริหารทรัพยสิน

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ระดับ

พ

7

มูลคาทรัพยสินประเภทที่ดินที่ถูกปลอย
วางหรือมิไดใชประโยชนตอมูลคาทรัพยสิ
น (ประเภทที่ดิน) ทัง้ หมดของกรุงเทพ
มหานคร

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/8

กองโรงงานชางกล

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
14

ผลการดําเนิ นงาน

87.580
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังฯ
ตัง้ แตเดือนเมษายน 2562 - พฤษภาคม 2
562 โดยมีรอยละความพึงพอใจในแตละ
เดือน ดังนี้ 1. เดือนเมษายน 2562 รอยละ
ความพึงพอใจมีคาเป็ น 86.80 2. เดือน
พฤษภาคม 2562 รอยละความพึงพอใจมี
คาเป็ น 87.40

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดทํานโยบาย
ทางการคลังที่นําไปสูการดําเนินการตาม
แผน
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/8

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
สํานักงานเศรษฐกิจการ
พอใจผูรับบริการศูนยขอมูลดาน
คลัง
เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80.00%

คร

ผลงานลาสุด

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) 1.แตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานคร (คําสัง่
กรุงเทพมหานครที่ 4551/2562 ลว. 6 ธ.
ค. 2561 2.มีการจัดการประชุมคณะกรรม
การ ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.
2561 3.อยูระหวางดําเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการ ครงที่ 2

(13.1). โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาการเบิกจายเงินอุดหนุนรัฐ
บาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.สอบทาน/ตรวจสอบขอมูล
ทางการคลังจากหนวยงานดานการคลัง
ของกรุงเทพมหานคร 2.เก็บรวบรวม
ขอมูลทางการคลังจา่กหนวยงานดานการ
คลังของกรุงเทพมหานคร 3.จัดทํารางแผน
นโยบายทางการคลังของ กทม. 4.นําราง
แผนนโยบายทางการคลังของ
กรุงเทพมหานครเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการนโยบายการเงินการคลังของ
กรุงเทพมหานคร 5.นําเสนอแผนนโยบาย
ทางการคลังของกรุงเทพมหานคร(ผูวา
กรุงเทพมหานครไดเห็นชอบฯ นโยบายดัง
กลาวเรียบรอยแลว ตามหนังสือที่ กท
1305/911 ลว. 15 ก.พ. 2562) 6.เสนอ
นโยบายเขาที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร ครัง้ ที่ 27 มี.ค. 2562 ซึ่งที่
ประชุมรับทราบเรียบรอยแลว 7.เวียน
หนังสือ กทม. ที่ กท 1305/271 ลว. 18
เม.ย. 2562 แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในแตละดานของนโยบายการเงินการคลัง
ของ กทม. ถือปฏิบัติ

(14.1). กิจกรรมจัดทํานโยบาย
สํานักงานเศรษฐกิจการ
ทางการคลังที่นําไปสูการดําเนินการ คลัง
ตามแผน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

13

6.6.6

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความพึงพอใจของผูบริการศูนย
ขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ม

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(13.2). กิจกรรมจัดทําแผนรักษา
วินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :55.00%

กองตรวจจาย

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

มิติท่ี
15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
เขารับโลประกาศเกียรติคุณ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) -ประชุมคณะทํางานฯ ครัง้ ที่
3/2562 เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 62 เพื่อคัดเลือก
ผูสมควรไดรับโล พรอมกับพิจารณา
กําหนดรูปแบบและรายละเอียดโล -ดําเนิน
การตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การจัดซ้ อ
ื จัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 เพื่อจัดทําโล -จัดหาสถานที่
เพื่อจัดงานพิธีมอบโล -ติดตอประสานงาน
เพื่อเรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เป็ นประธานในพิธี พรอมทงั ้ เชิญผูชําระ
ภาษีดีเดน และสํานักงานเขตเขารวมพิธี

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

94.730
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
18

(กองบําเหน็จบํานาญ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน (มิติที่ 2.1 ของ สงม.)

าน

99.810
(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(16.1). การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสรางเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ขออนุมัติโครงการเพื่อขอ
อนุมัติเงินประจํางวด -ประสานงานกับ
สถานที่จัดทําโครงการฯ และวิทยากร ดําเนินการจัดอบรมสัมมนาตามโครงการ
รุนที่ 1 ในวันศุกรที่ 14 มิถุนายน 2562

(17.1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา กองบําเหน็จบํานาญ
คุณภาพชีวิตขาราชการบน
าญกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

ขาราชการบํานาญมีความพึงพอใจตอการ
เขารวมสัมมนาตามโครงการฯ

(ไตรมาส 3) - ผูเขารับการอบรมทําแบบ
ทดสอบ ภายหลังการฝึกอบรม จํานวน 76
ราย - ทําแบบทดสอบผานเกณ รอยละ 80
จํานวน 72 ราย คิดเป็ นรอยละ 94.73
ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ เรียบรอยแลว

ม

17

(กองการเงิน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80

ท

16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

4/8

กองการเงิน

(ไตรมาส 3) 1.ตรวจสอบการใชจายเงินงบ (18.1). กิจกรรมติดตามรายงานการ สํานักงานเลขานุการ
ประมาณจากรายงานความคืบหน า และ
ใชจายเงินงบประมาณ
ระบบ MIS2 2.เรงรัดการกอหนี้ผูกพัน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
โดยการติดตอประสานงานเป็ นการภายใน
กับทุกสวนราชการในสังกัดวาอยูในขน
ั้
ตอนใดและใหบันทึกผลการดําเนินการจัด
ซื้อ/จัดจางทุกขน
ั ้ ตอนลงในระบบ MIS2
สําหรับรายการใดที่ยังไมกอหนี้ก็จะเรง
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหทันภายในเดือน
กันยายน 3.ติดตามผลการดําเนินงานจาก
รายงานความคืบหน าและจากการบันทึก
ขัน
้ ตอนการจัดซ้ อ
ื /จัดจางในระบบ MIS2
4.รายงานปัญหาอุปสรรค เมื่อพบวาสวน
ราชการใดมีอุปสรรคก็จะหาวิธีแกไขเบื้อง
ตน โดยประสานงานขอคําแนะนํ าและหรือ
ทําหนังสือขอยกเวนไมนํามาคิดเป็ นตัวชี้
วัดไปยังสํานักงบประมาณกรุงเทพมหา
นคร

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม (มิติที่ 2.1 ของ สงม.
)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

97.340
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

95.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จของการจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (มิติ
ที่ 2.3 ของ สตน.)

..

ผลผลิต
(Output)

ห

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ไมมี

(20.1). การติดตามรายงานการกัน
เงินไวเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม
100.000
(รอยละ)

พ

คะแนนความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง (มิติที่ 2.2 ของ
สนค.)

กร
ุงเ

22

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

21

รอยละของเงินกันไวเหลือมปี (มิติที่ 2.1
ของ สงม.)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) 1.ตรวจสอบการใชจายเงินงบ (19.1). กิจกรรมการติดตามรายงาน สํานักงานเลขานุการ
ประมาณทุกหมวดรายจาย จากสมุดคุม
การเบิกจายงบประมาณ
ทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS2
ความกา วหน าของงาน :100.00%
2.เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณทุก
หมวดราย-จาย จากสมุดคุมทะเบียนงบ
ประมาณรายจายใหเป็ นไปตามเป าหมายที่
ผูบริหารกรุงเทพมหานครกําหนดไว โดย
ประสานงานกับสวนราชการในสังกัดที่ไม
สามารถดําเนินการตามเป าหมายได 3.
ควบคุมการเบิกจายเงินงบประมาณทุก
หมวดรายจายใหเป็ นไปตามขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี  4.ติดตามผลการ
ดําเนินงานจากสมุดคุมทะเบียนงบ
ประมาณกับระบบ MIS2 และหาแนวทาง
แกไขกรณีมีปัญาอุปสรรค

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

5/8

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) รายงานงบการเงิน
(21.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
ประจําปี งบประมาณ 2561 ภายในกําหนด เงิน
(30 พ.ย. 61)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) ประชุมคณะทํางานบริหาร
(22.1). กิจกรรมจัดทําระบบบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักการคลัง ครัง้ ที่
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ครัง้ ที่ ความกา วหน าของงาน :100.00%
2/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักการคลัง ครัง้ ที่ 4/2561 ลงวันที่
23 พฤศจิกายน 2561 -สงตารางการ
บริหารความเสี่ยง SR1 และรายงานการ
ประชุมใหสํานักงานตรวจสอบภายใน วันที่
30 พฤศจิกายน 2561

สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการแกไขเรื่องรอง
เรียนจากประชาชน/ผูรับบริการ (มิติที่ 3.1
ของกองกลาง)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มิติที่
3.3 ของ ผตร.)

..

27

ผลผลิต
(Output)

ม

..

100.00
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน (มิติ
ที่ 4.2)

..

100.000
(รอยละ)

พ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน (มิติที่ 4.1 ของ
สกก.)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท

(กองการเงิน)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

กร
ุงเ

26

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
บริการที่ดีที่สุด (ฺฺBeast Service) (มิติที่ 3.
2 ของ สกก.)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) กองงานผูตรวจราชการไดแจง
การดําเนินการทอดแบบสอบถามครัง้ ที่ 2
เริ่มเขาสํารวจความพึงพอใจฯ ตัง้ แตวันที่
3 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ห

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
25

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.รับเรื่องรองเรียนที่ผานเขา (23.1). กิจกรรมตรวจสอบและ
มาทุกชองทาง (สํานักงานเลขานุการผูวา แกไขเรื่องรองเรียน
ราชการกรุงเทพมหานคร, ศูนย, กทม.
ความกา วหน าของงาน :100.00%
1555 และศูนยรับแจงทุกข กองกลาง
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร) 2.ตงั ้ แตวันที่
1 เมษายน - 27 มิถุนายน 2562 รับเรื่อง
จํานวน 16 เรื่อง -ทางระบบเรื่องราวรอง
ทุกข (MIS2) จํานวน 16 เรื่อง -ทาง
หนังสือรองเรียน จํานวน - เรื่อง -ดําเนิน
การแลวเสร็จ จํานวน 1 เรื่อง -อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 15 เรื่อง 3.ดําเนินการ
แกไขแลวเสร็จและแจงใหผูรองทราบ

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

คร

มิติท่ี
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(ไตรมาส 3) 1.จัดใหมีเอกสารและการ
ประชาสัมพันธ 2.ชแ
ี้ จงรายละเอียดใหฝาย
การคลังและฝายรายได 3.จัดตงั ้ ศูนย
บริการตอบปัญหาการชําระภาษีผานระบบ
OR Payment 4.ทอดแบบสอบถามความ
พึงพอใจดวย OR Code

(24.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของสํานักการคลัง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(24.2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรับชําระภาษีผานระบบ QR
Payment (ฺBest Service)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ
กองการเงิน

(ไตรมาส 3) -แจงแนวทางการควบคุม
ความเสี่ยงดานการทุจริต ใหกับสวน
ราชการผูรับผิดชอบ พรอมทงั ้ เวียนแจง
ประกาศสํานักการคลัง เรื่องมาตรการ
คมครองผูแจงเบาะแสการทุจริตคอ
รรัปชั่นใน Web-Site ของกรุงเทพมหา
นคร

(26.1). กิจกรรมตามมาตรการเสริม สํานักงานเลขานุการ
สรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) กองทะเบียนทรัพยสินและ
พัสดุไดจัดฝึออบรมหลักสูตรการดับเพลิง
ขัน
้ ตนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ
หองอบรม Smart 2-3 สถาบันพัฒนา
ศักยภาพน้ํ ามัน อ.วังนอย จ.พระนครศรี
อยุธยา

(27.1). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน
(มิติที่ 4.2 ของ สนอ.)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 1.ทุกสวนราชการในสังกัด
(28.1). กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ
สํานักการคลังรับทราบแนวทางการดําเนิน ของบค
ุ ลากรในหนวยงาน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากรใน
ความกา วหน าของงาน :100.00%
หนวยงาน 2.ทุกสวนราชการในสังกัด
สํานักการคลัง ไดดําเนินการประชาสัมพันธ
และจัดกิจกรรมออกกําลังกาย

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

คร

มิติท่ี

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

าน

รวม : 3.000 คะแนน // จํานวน 28 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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