แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กการคลัง : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
2

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บภาษี
บํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับน้ํ ามัน
เบนซินและน้ํ ามันที่คลายกันและกาซ
ปิ โตรเลียมจากสถานการคาปลีก
(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของจํานวนภาษีคางลดลง

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
40.00
(Outcome) (รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ตัง้ แต 1 เม.ย. – 16 มิ.ย.
64 จัดเก็บได 139.58 ลานบาท คิดเป็ น
รอยละ 58.16 ของประมาณการรายรับ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). กิจกรรมเรงรัด ติดตามการ
จัดเก็บภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร
สําหรับน้ํ ามันเบนซิน น้ํ ามันดีเซล
และน้ํ ามันที่คลายกัน และกาช
ปิ โตรเลียมจากสถานการคาปลีก
ความกาวหน าของงาน :85%

กองรายได

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการดําเนินงาน
โดยนิติกรฝาย บังคับภาษี กองรายได
ติดตอลูกหนี้ภาษีมาพูดคุยไกลเกลี่ยใหมา
ชําระคาภาษีคาง โดยการสอบถามถึง
สาเหตุที่ทําให ไมสามารถชําระคาภาษีคาง
ได พรอมทงั ้  เสนอแนะ แนวทางในการ
ชําระคาภาษีคาง เพื่อไมตองเขาสู
กระบวนการบังคับภาษี (คิดเป็ นรอยละ 60
ของ ขัน
้ ตอนการดําเนินงาน)

(2.1). กิจกรรมไกลเกลี่ยใหลูกหนี้
ภาษีคางมาชําระคาภาษีกอนดําเนิน
การบังคับภาษี
ความกาวหน าของงาน :85%

กองรายได

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางเสนอรางขอ
บัญญัติฯ ใหสภา กรุงเทพมหานคร
พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง การ
พิจารณาของคณะกรรมการกลัน
่ กรองกฎ
หมาย

(3.1). กิจกรรมยกรางขอบัญญัติ
ระเบียบ และคําสัง่ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดเก็บคาธรรมเนียมจอดรถใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

กองรายได

(ไตรมาส 3) -ไดรับอนุมัติเงินรายจายงบ
ประมาณประจําปี  พ.ศ. 2564 (งบกลาง)
แลว ขณะนี้อยูระหวาง การ จัดทําขอ
กําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และ
คุณลักษณะเฉพาะสําหรับการจัดจาง

(4.1). โครงการจัดทําระบบ
กองรายได
สารสนเทศภาษีทองถิ่นของกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :85%

5

รอยละความสําเร็จในการจัดทําระบบ
สารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดทําระบบการ
รับชําระภาษีบํารุงกรุงเทพมหานครสําหรับ
นํ้ ามันเบนซินและน้ํ ามันที่คลายกันน้ํ ามัน
ดีเซลและน้ํ ามันที่คลายกันและกาซ
ปิ โตรเลียมจากสถานการคาปลีก

(รอยละ)

ท

4

รอยละความสําเร็จของการจัดทําขอบัญญัติ
เพื่อจัดเก็บคาธรรมเนียมจอดรถในเขต
กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

3

ม

ห

(กองรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(กองการเงิน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดทําใบขอเบิก
เงินในงวดที่ 1 และอยูระหวางการแกไข
ขอทักทวงเอกสารประกอบ ฎีกาจากฝาย
การคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการ
คลัง -อยูระหวางการทดสอบระบบและการ
ตรวจรับงาน ในงวดที่ 2

(5.1). โครงการพัฒนาและปรับปรุง กองการเงิน
การชําระภาษีบํารุงกรุงเทพมหานคร
สําหรับน้ํ ามันเบนซินและน้ํ ามันที่
คลายกัน นํ้ ามันดีเซลและน้ํ ามันที่
คลายกัน และกาซปิโครเลียมจาก
สถานการคาปลีก
ความกาวหน าของงาน :80%

ขอมูล ณ วันท่ี 18-09-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละคาเฉลี่ยที่เพิ่มข้ น
ึ ของการจัดเก็บ
รายไดจากทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

2.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

7.0.

ผลลัพธ
5.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(กองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของหนวยงานที่ไดรับการจัดอบรม
เพิ่มทักษะดานการบัญชี

10

11

พ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

(กองบัญชี)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

มีรายงานการรับ – จายเงิน
(ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563)
(กองบัญชี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศกองโรงงานชางกล

(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การเงินภายในกําหนด

(รอยละ)

7.0.

7.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). กิจกรรมบริหารน้ํ ามันเชื้อ
เพลิงและลดการใชพลังงานของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

กองทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลการจัดเก็บรายได จากทรัพยสินที่
กรุงเทพมหานครจัดเก็บไดใน ปี  ๒๕๖๔
(จัดเก็บไดถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ รวม
๕๒๖.๗๕ ลานบาท คิดเป็ นรอยละ ๕๘.๓๑)

(7.1). กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
กองทะเบียนทรัพยสิน
การจัดเก็บรายไดจากทรัพยสินของ และพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :75%

(ไตรมาส 3) โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานการบัญชี -อยูระหวางเลื่อน
การฝึกอบรมเนื่องจากสถานการณ การ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 (รอยละ 20 ของขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
งาน) โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่ปฏิบัติ
งานดานการบัญชี ของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร -อยูระหวางกําหนด
หลักสูตรการฝึกอบรม (รอยละ 14 ของขน
ั้
ตอนการดําเนินงาน)

(ไตรมาส 3) -งบการเงินในภาพรวมของ
กรุงเทพมหานคร สงสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินและกรม บัญชีกลางเรียยบรอย
แลว

(8.1). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานการบัญชี
ความกาวหน าของงาน :20%

กองบัญชี

(8.2). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดานการบัญชีของ
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20%

กองบัญชี

(9.1). โครงการจางเหมาบริการราย กองบัญชี
บุคคลเพื่อพัฒนางานดานการบัญชี
ความกาวหน าของงาน :80%
(9.2). กิจกรรมจัดทํารายงานการ
เงินของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

กองบัญชี

(11.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกองโรงงานชางกล
ความกาวหน าของงาน :100%

กองโรงงานชางกล

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการสงเพื่อ
(10.1). โครงการทํารายงานการรับ- กองบัญชี
ประกาศในราชการกิจจา นุเบกษา (รอยละ จายเงิน ประจําปี งบประมาณ
78 ของขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน)
ความกา วหน าของงาน :90%

(ฉบับ)

(รอยละ)

(กองโรงงานชางกล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -รายงานผลสํารวจในการปรับ
เปลี่ยนระเบียบ ขอตกลง เกี่ยวกับน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงหนวยงานและ การติดตงั ้ ระบบ
RFID สําหรับรถสังกัดกรุงเทพ มหานคร
ตอผูบริหาร คิดเป็ นรอยละ 85 ของ ขัน
้
ตอนการดําเนินงาน)

ม

(กองบัญชี)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

คร

7

มีรายงานการสํารวจความเหมาะสมในการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบ ขอตกลงเกี่ยวกับ
นํ้ ามันเชื้อเพลิงหนวยงาน และการติดตงั ้
ระบบ RFID สําหรับรถสังกัดกรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ

าน

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

2/6

(ไตรมาส 3) -ตรวจรับงาน งวดที่ 4 (งวด
สุดทาย) และเบิกจายเงินเรียบรอยแลว

ขอมูล ณ วันท่ี 18-09-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

13

รอยละความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
ดานเศรษฐกิจและการลงทุนของศูนย
ขอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ
6.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

มีบทวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ และมีการ
จัดทําแผนสงเสริมการลงทุนขององคกร

6.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

6.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

16

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายการเงิน
การคลังของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(ไตรมาส 3) -รวบรวมขอมูลตลาดใน
(14.1). กิจกรรมศึกษาขอมูลตลาด
กรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะหขอมูล ในกรุงเทพมหานคร
ตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ แนวคิด
ความกา วหน าของงาน :96%
ตลอดจนทฤฎีและเทคนิค ในการวิเคราะห
(รอยละ 75 ของขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน)

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(ไตรมาส 3) -จัดเก็บขอมูลหนี้สินเงินกูจาก (15.1). กิจกรรมจัดทํารายงาน
หนวยงานของกรุงเทพ มหานคร
สถานะหนี้เงินกูของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :62%

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

(ไตรมาส 3) -ปรับแกไขขอมูลรายงานการ
ดําเนินการ ตามนโยบายการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานคร ใหเป็ นปัจจุบัน -จัด
ทําหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดสง
ขอมูลความคืบหน าการดําเนินงาน ตาม
แผนปฏิบัติในนโยบายแตละดาน เพื่อเตรี
ยมนําเสนอคณะกรรมการติดตามฯ
พิจารณา ครัง้ ที่ 2 -รวบรวมขอมูลความคืบ
หน าการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติใน
นโยบาย แตละดานและจัดทํา รายงานการ
วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบกับแผน
ปฏิบัติ (เพื่อใชในการประชุมคณะกรรม
การ ติดตามฯ ครัง้ ที่ 2) (รอยละ 80 ของ
ขัน
้ ตอนการดําเนินงาน)

สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง

ห

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
สถานะหนี้เงินกูของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2564

กร
ุงเ

15

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). กิจกรรมศึกษาวิเคราะห
ขอมูลดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ม

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ฉบับ)

พ

มีฐานขอมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -แตงตงั ้ คณะกรรมการเพื่อจัด (12.1). โครงการเชื่อมโยงขอมูล
ประชุม พิจารณากําหนดรูปแบบฐานขอมูล ดานเศรษฐกิจและการลงทุน
และ เสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครเห็น ความกาวหน าของงาน :90%
ชอบ -สืบคน รวบรวมจัดเก็บ และนําเขา
ขอมูล ในศูนยขอมูลเศรษฐกิจการคลังและ
การลงทุน ของกรุงเทมหานคร ตลอดจน
ปรับปรุงและพัฒนา ขอมูล ใหมีความทัน
สมัยและเป็ นปัจจุบัน -สํารวจความพึง
พอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลฯ และสรุป
ผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ
(ไตรมาส 3) -รวบรวมเอกสารขอมูลสถิติ
ทางดานเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุง
เทพฯ -ศึกษา/วิเคราะหตามรูปแบบ หลัก
เกณฑ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค
แบบแผนของการวิจัย -ตรวจสอบและสรุป
ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ -เขียน
บทความวิเคราะห/นํ าเสนอ ขอมูล (รอยละ
75 ของขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน)

(ฉบับ)

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14

ผลการดําเนิ นงาน

คร

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

3/6

(16.1). กิจกรรมติดตามการดําเนิน
งานตามนโยบายการเงินการคลัง
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ขอมูล ณ วันท่ี 18-09-2021

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารับการอบรม/สัมมนา
ทําแบบทดสอบหลังการอบรม/สัมมนา ได
คะแนนรอยละ 80 (สก.สนค.,กสพ.)

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การดานการเงิน การคลังและการบริหาร
พัสดุของกรุงเทพมหานคร แกเจาหน าที่ผู
เกียวของ -ขออนุมัติเงินจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี  งบประมาณ พ.
ศ. 2564 รายการโครงการสัมมนาฯ และได
รับอนุมัติจัดสรรเรียบรอยแลว -รวบรวม
และจัดทํารางคําสัง่ ผูเขารวมสัมมนาฯ เส
นอ ผูบริหาร กทม.แลว แตเนื่องจากการ
แพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2
019 (โควิด-19) จึงจําเป็ น ตองเลื่อนกําหน
ดสัมมนาในวันอังคารที่ 8 มิ.ย. 64 ออกไป
จนกวาสถานการณจะคลี่คลาย ตามหนังสือ
สนค.ที่ กท 1301/2502 ลว. 21 พ.ค.
2564 (คิดเป็ นรอยละ 55 ของขน
ั ้ ตอนการ
ดําเนินงาน) 2.โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่
ปฏิบัติงานดาน การควบคุมทรัพยสินและ
จัดทํารายงานทรัพยสิน -รายงานผลการ
ดําเนินโครงการและจัดทํารายงาน
ทรัพยสินตอผูบริหาร (คิดเป็ นรอยละ 100
ของขน
ั ้ ตอนการดําเนินงาน)
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่
กรุงเทพมหานครจัดเก็บไดจริง

(รอยละ)

พ

ผลลัพธ
25.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

(กองรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงขอมูล
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรางและ
หองชุดใหเป็ นปัจจุบัน

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองรายได)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ สํานักงานเลขานุการ
การดานการเงิน การคลังและการ
บริหารพัสดุของกรุงเทพมหานครแก
เจาหน าที่ผูเกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :55%

(17.2). โครงการฝึกอบรมเจาหน าที่ กองทะเบียนทรัพยสิน
ที่ปฏิบัติงานดานการควบคุม
และพัสดุ
ทรัพยสินและจัดทํารายงานทรัพย
สิน
ความกาวหน าของงาน :100%

ม

ห

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

4/6

(ไตรมาส 3) ขอมูลการสํารวจที่ดิน สิ่งปลูก (18.1). กิจกรรมสํารวจและปรับปรุง กองรายได
สราง และหองชุดของสํานักงานเขต มีดังนี้ ขอมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
1) จํานวนแปลงที่ดินรวม 2,154,501แป ความกา วหน าของงาน :100%
ลง สํารวจได 1,096,483 แปลง 2) จํานว
นสิ่งปลูกสรางรวม 2,273,681 หลัง
สํารวจได 805,359 หลัง 3) จํานวนหองชุด
รวม 945,546 หอง สํารวจได 900,970
หอง รวมรายการที่ดิน สิ่งปลูกสราง และ
หองชุด รวม 5,373,728 สํารวจได 2
,802,812 คิดเป็ นรอยละ 52.15 ของ
รายการที่ดิน สิ่งปลูกสราง และหองชุดทงั ้
หมด
(ไตรมาส 3) -ตัง้ แต 1 เม.ย. 64 - 16 มิ.ย. (19.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามจัด
กองรายได
64 จัดเก็บได 857.14 ลานบาท คิดเป็ น
เก็บภ
 าษีท
 ด
ี่ น
ิ แ
 ละสงิ่ ป
 ลูกส
 ราง กรณี
รอยละ 16.76 ของประมาณการรายรับ
ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสรางนัน
้ ตงั ้ อยูใน
หลายพ้ น
ื ที่เขต
ความกาวหน าของงาน :90%

ขอมูล ณ วันท่ี 18-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สก.สนค.)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ (สก.สนค.)

(รอยละ)

พ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) -สามารถเบิกจายงบประมาณ (21.1). กิจกรรมติดตามรายงานการ สํานักงานเลขานุการ
ในภาพรวมได คิดเป็ นรอยละ 79
ใชจายเงินงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :83%
(ไตรมาส 3) -ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 3
(22.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด
ปรับปรุงรายการขอมูล ในในระบบบันทึก เก็บฐานขอมูล
ฐานขอมูลประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2 ใหเป็ น
ความกาวหน าของงาน :95%
ปั จจุบัน -ดําเนินการในขน
ั ้ ตอนที่ 4 มี
การนํ าขอมูลไปใช ประโยชนในการปฏิบัติ
งาน พรอมสงหลักฐานการ ดําเนินงานให
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

สํานักงานเลขานุการ

-

กร
ุงเ

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 22 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(20.1). กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
สํานักงานเลขานุการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :93%

ห

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) -ดําเนินโครงการนวัตกรรม
ของหนวยงาน "โครงการการเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาว สารและขอหารือ
ที่ใชในการปฏิบัติงานจัดเก็บ ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ใหกับพนักงาน เจาหน าที่
สํานักงานเขต" ซึ่งอยูระหวางขน
ั ้ ตอน
รวบรวมความรูขอกฎหมายที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน และประสานสํานักยุทธศาสตร
และประเมินผลจัดทํา เว็บเพจบนเว็บไซต
ของกรุงเทพมหานคร

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ม

22

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม (สก.สนค.)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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