แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการคลัง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอยละ 70)

4

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
(ดานการจัดเก็บรายได) ทําแบบทดสอบ
หลังการอบรม/สัมมนา ไดคะแนนรอยละ
80
(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูไดรับโลเขารวมพิธีมอบโล
(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของการบังคับภาษี

(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

มีรายงานการประเมินผลความสําเร็จตาม
แผนพัฒนารายไดที่กําหนด

6.6.6

(ไตรมาส 3)

(1.1). โครงการปรับปรุงฐานขอมูล
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองรายได

(ไตรมาส 3)

าน

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

ห

3

รอยละความสําเร็จของการแจงประเมินภา
ษี

เป าหมาย

(รอยละ)

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

ขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสรางในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง

กลยุทธ

(รอยละ)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00
(ไมนอย
กวารอย
ละ)

(ไมนอยกวารอย
ละ)

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ฉบับ)

(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

11

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการจัดทําโครงการ
จางที่ปรึกษาเพื่อทําการศึกษาวิเคราะห
ความเหมาะสม ความคุมคา การลงทุนหรือ
พัฒนาหรือใชประโยชนที่ดิน
(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
แผนการลงทุนและแผนการบริหาร
ทรัพยสินประเภทที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ ์
ของกรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลลัพธ
20.00
(ไตรมาส 3)
(Outcome) (น อยกวา (น อยกวารอยละ)
รอยละ)

(8.1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยสินประเภทที่ดินที่ถูกปลอย
วางหรือมิไดใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(9.1). กิจกรรมรายงานการสํารวจ
มูลคาทรัพยสิน (ครุภัณฑที่ซ้ อ
ื หรือ
ไดมาในราคาตงั ้ แต 10,000 บาท
ตัง้ แตปีงบประมาณ พ.ศ.2560) ที่
ชํารุดเสียหาย ใชงานไมไดหรือถูก
ปลอยวางมิไดใชประโยชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

คร

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของหนวยงานที่รายงานการสํารวจ
มูลคาทรัพยสิน (ครุภัณฑที่ซ้ อ
ื หรือไดมาใน
ราคาตงั ้ แต 10,000 บาท ตัง้ แต
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560) ที่ชํารุดเสียหาย
ใชงานไมได หรือถูกปลอยใหไมไดใชประ
โยชน

ผลการดําเนิ นงาน

าน

9

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

มูลคาทรัพยสิน (ที่ดิน) ที่ถูกปลอยวางหรือ
ไมไดใชประโยชน

เป าหมาย

ม

8

(กองการเงิน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการจัดทําระบบการ
รับชําระภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร
(สําหรับน้ํ ามันเบนซินและน้ํ ามันที่คลายกัน
นํ้ ามันดีเซลและน้ํ ามันที่คลายกัน และกาซ
ปิ โตรเลียมจากสถานการคาปลีก

กลยุทธ

(ไตรมาส 3)

(10.1). ศึกษาวิเคราะหความเหมาะ กองทะเบียนทรัพยสิน
สม ความคุมคา การลงทุน การ
และพัสดุ
พัฒนาการใชประโยชนที่ดิน
ความกาวหน าของงาน :7.00%

(ไตรมาส 3)

(11.1). กิจกรรมติดตามและรายงาน กองทะเบียนทรัพยสิน
ผลการดําเนินงานตามแผนการ
และพัสดุ
บริหารทรัพยสินและแผนการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :8.00%

ท

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/7

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

มิติท่ี
12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
ฐานะเงินสะสมประจําเดือน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ปั ญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบการ
เงินที่ไดรับการแกไขอยางถูกตอง

(ไตรมาส 3)

16

(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

รอยละของหนวยงานที่ตรวจสอบยืนยัน
ยอดกับกองบัญชี

กร
ุงเ

15

พ

ม

(กองบัญชี)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

าน

14

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80

ห

13

รอยละความสําเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานชางกล

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(กองโรงงานชางกล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(12.1). กิจกรรมจัดทํารายงานฐานะ กองบัญชี
เงินสะสมประจําเดือน และรายงาน
ยอดการอนุมัติใหยืมเงินสะสม
ประจําเดือน พรอมวิเคราะห
สถานการณเงินสะสมของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :75.00%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(13.1). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่ กองบัญชี
ปฏิบัติงานดานการบัญชีและพัสดุ
ของหนวยงาน เพื่อเพิ่มความรู ควา
มเขาใจ สามารถจัดทํางบการเงินได
ภายในกําหนด
ความกาวหน าของงาน :8.00%
(14.1). โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติ
การใหกับบุคลากรดานการเงินการ
คลังและการบริหารพัสดุของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(14.2). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กองบัญชี
การพัฒนาองคความรูดานการบัญชี
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(14.3). กิจกรรมการใหความรูทาง กองบัญชี
ดานการบันทึกบัญชีและการจัดทํางบ
การเงิน
ความกาวหน าของงาน :16.00%
(15.1). กิจกรรมการตรวจสอบ
ยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย
สิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบัญชี

(16.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองโรงงานชางกล
ความกาวหน าของงาน :30.00%

กองโรงงานชางกล

(16.2). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองโรงงานชางกล
ความกาวหน าของงาน :0.00%
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หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

กองการเงิน
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19

20

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

0.00
(มีฐานขอ
มูล)

(มีฐานขอมูล)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ไมนอย
กวา 3 ชอง
ทาง)

(ไมนอยกวา 3
ชองทาง)

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีชองทางการเผยแพรผลการวิเคราะห
ขอมูลทางเศรษฐกิจใหแกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครและภาคเอกชน
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการศูนย
ขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับ
ของตัวชว
ี้ ัด

6.6.6

6.6.6

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แผน)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) -

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(แผน)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

21

รอยละของจํานวนเรื่องที่กรุงเทพมหานคร
ขอผอนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัย
ปั ญหาการจัดซ้ อ
ื จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐในปีงบประมาณ 2563 ลดลงจาก
ปี งบประมาณ 2562

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ไมนอย
กวารอย
ละ)

(ไมนอยกวารอย
ละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(17.1). กิจกรรมกรรมสรางฐาน
ขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

คร

ผลงานลาสุด

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

าน

18

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

สรางฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ม

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -

(18.1). กิจกรรมเผยพรขอมูลทาง สํานักงานเศรษฐกิจการ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครผาน คลัง
ชองทาง ฯ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(19.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
สํานักงานเศรษฐกิจการ
พอใจผูรับบริการศูนยขอมูลดาน
คลัง
เศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%
(20.1). กิจกรรมจัดทําแผนรักษา
วินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(20.3). กิจกรรมจัดทําแผนรักษา
วินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :0.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(20.2). กิจกรรมจัดทําแผนรักษา
วินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :0.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(20.4). กิจกรรมจัดทําแผนรักษา
วินัยการเงินการคลังกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :0.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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22

23

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
หนี้/ภาระผูกพันตามสัญญาของโครงการ
ตอเนื่อง (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562)
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการเงิน
การคลังของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ
6.6.6

6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

3.00
(ครัง้ )

26

27

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
(ดานการจัดเก็บรายได) ทําแบบทดสอบ
หลังการอบรม/สัมมนา ไดคะแนนรอยละ
80 (ผลลัพธ)
(กองรายได)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน
ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

6.6.6

ขาราชการบํานาญมีความพึงพอใจตอการ
เขารวมสัมมนาตามโครงการฯ
(กองบําเหน็จบํานาญ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.1). กิจกรรมจัดทําขอมูลการเงิน สํานักงานเศรษฐกิจการ
ที่เป็ นหนี้ภาระผูกพันเสนอผูบริหาร คลัง
กรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(23.1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา กองตรวจจาย
ความรูดานการตรวจสอบและการ
เบิกจายเงินอุดหนุนรัฐบาลผานระบบ
สารสนเทศการบริหารงบประมาณ
เงินอุดหนุนรัฐบาล
ความกาวหน าของงาน :40.00%
(23.2). กิจกรรมติดตามการดําเนิน
งานตามนโยบายการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30.00%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

ม

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

พ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

ท

25

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80 (ผลลัพธ)

กร
ุงเ

24

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ครัง้ )

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

5/7

(ไตรมาส 3)

(26.1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา กองบําเหน็จบํานาญ
คุณภาพชีวิตขาราชการบน
าญกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(27.1). กิจกรรมติดตามรายงานการ สํานักงานเลขานุการ
ใชจายเงินงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :36.47%

ขอมูล ณ วันท่ี 11-12-2019

32

33

34

ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ไดรับ
แจงจากประชําชน/ผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มูล

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(28.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 34 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

(29.1). กิจกรรมจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(30.1). กิจกรรมตรวจสอบและ
แกไขเรื่องรองเรียน
ความกาวหน าของงาน :16.00%

สํานักงานเลขานุการ

(31.1). โครงการลดใชพลังงาน
ไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :16.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3)

(32.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของสํานักการคลัง
ความกาวหน าของงาน :16.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3)

(33.1). กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of
Work Life)
ความกาวหน าของงาน :16.00%

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

31

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ม

30

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

พ

29

การจัดทํางบการเงินประจําปี งบประมาณ พ
.ศ. 2562

กลยุทธ

ท

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

-

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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