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

3

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดอบรมและ
ประเมินผลการจัดโครงการฝึกอบรมฯ
เรียบรอยแลว

(1.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริม สํานักงานระบบงบประ
สรางความรูในการปฏิบัติงานดานงบ มาณ
ประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

100.000
(ฉบับ)

(2.1). โครงการจางที่ปรึกษาศึกษา
ออกแบบระบบสารสนเทศดานงบ
ประมาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อนุมัติโครงการและขออนุมัติ
จัดสรรงบกลางแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดขอบขายของงาน คณะกรรมการ
จัดทําขอบเขตการจางและราคากลาง จัด
ทําแผนการจัดจางเพื่อเผยแพรในระบบ
เครื่อขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และรายงานขอซ้ อ
ื ขอจางเสนอ ผูมีอํานาจ
เห็นชอบ

(3.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามงบ
ประมาณของหนวยงานใหสามารถ
กอหนี้ผูกพันได
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

(4.1). กิจกรรม การแกไขปรับปรุง
โครงสรางผลผลิตงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เงินเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ไมเกินรอยละ 5
ของเงินงบประมาณ
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.000
(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

4

หนวยงานทํางบประมาณแผนใหมคูขนาน
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

100.000
(ฉบับ)

1/5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ผลงานลาสุด

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงบ
ประมาณมุงเน นผลงาน

เป าหมาย

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ห

2

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมี
ความรูเขาใจในเนื้อหาที่ไดรับการอบรม

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดย
การประชุมติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตกลุม
กรุงเทพตะวันออก สํานักสิ่งแวดลอม และ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
สํานักงานเขตกลุมกรุงธนใต สํานักปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักการวางผัง
และพัฒนาเมือง สํานักการจราจรและขน
สง สํานักการแพทย สํานักพัฒนาสังคม
สํานักอนามัย สถาบันพัฒนาขาราชการ
กรุงเทพมหานคร สํานักงานประชาสัมพันธ
สํานักงานการตางประเทศ สํานักปลัด
กรุงเทพมหานครและสํานักการระบายน้ํ า
สํานักวัฒนธรรมฯ และสํานักงานเขตกลุม
กรุงเทพเหนือ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) คณะทํางานพิจารณาตรวจ
สอบตัวชว
ี้ ัดดานแผนงานและพิจารณา
ตนฉบับโครงสรางแผนงานงบประมาณ

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
8

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
9

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักการคลังดําเนินการ
(5.1). กิจกรรม การจัดทําแผนรักษา สํานักงานระบบงบประ
ศึกษาขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อ วินัยทางการเงินการคลัง
มาณ
จัดเตรียมขอมูลจัดทํารางแผนวินัยการเงิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
การคลังของกรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

11.00
(ครัง้ )

100.000
(ครัง้ )

(ไตรมาส 3) จัดทํารายงานงบกลางในภาพ (6.1). กิจกรรม การจัดทํารายงานงบ สํานักงานระบบงบประ
รวมของ กทม.ประจําเดือนเมษายน กลางในภาพรวมของกรุงเทพมหา มาณ
มิถุนายน 2562
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีการจัดทํารายงานงบกลางในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดงบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
2562 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(กองวิเคราะหงบประมาณ 1)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของการอนุมัติเงินประจํางวดงบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2562 ของ
50 สํานักงานเขต ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
(กองวิเคราะหงบประมาณ 2)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของความสําเร็จในการโอนงบ
ประมาณเหลือจายของหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางเขางบกลางภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(กองวิเคราะหงบประมาณ 3)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนเรื่องที่หนวยงานขอ
จัดสรรงบประมาณสามารถดําเนินการได
ภายใน 15 วันทําการ (นับตงั ้ แตวันรับ
เรื่องของหนวยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
เพื่ออนุมัติ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

6.6.6

าน

7

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) การดําเนินกิจกรรมการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณราย
จายประจําปี  พ.ศ.2562 จํานวนเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงฯ ประจําเดือนเมษายน - มิ
ถุนยน 2562 จํานวน 1 เรื่อง

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ม

6

ระดับ

(7.1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงราย
กองวิเคราะหงบประมา
ละเอียดงบประมาณรายจายประจําปี  ณ 1
พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) จํานวนเรื่องการอนุมัติเงิน
ประจํางวดงบประมาณรายจายประจําปี  พ.
ศ. 2562 ทุกหมวดรายจาย เฉพาะ 50
สํานักงานเขต ประจําไตรมาสที่ 3 รวม 24
เรื่อง

(8.1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจํางวด กองวิเคราะหงบประมา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
ณ2
2562 ทุกหมวดรายจาย เฉพาะ 50
สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการของ
หนวยงานกรุงเทพมหานครกอหนี้ผูกพัน
ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปี  พ.ศ. 2562

(9.1). กิจกรรมการบริหารจัดการงบ กองวิเคราะหงบประมา
ประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผล
ณ3
์ อง กทม.
สัมฤทธิข
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จํานวนหนังสือขอจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2562
(เฉพาะงบกลางเงินสํารองสําหรับภาระ
ผูกพันที่ตองจายตามกฎหมาย) ไตรมาสที่
3 จํานวน 9 เรื่อง

(10.1). กิจกรรม การขอจัดสรรงบ กองวิเคราะหงบประมา
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2562 ณ 4
(เฉพาะงบกลางเงินสํารองสําหรับ
ภาระผูกพันที่ตองจายกฎหมาย)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการจัดทําแผนรักษา
วินัยทางการเงินการคลัง

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ท

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(กองวิเคราะหงบประมาณ 4)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

2/5

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

15

16

17

18

19

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จในการแกไขเรื่องที่ไดรับ
แจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการกอหนี้ครบทุก
รายการเรียบรอยแลว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน
จํานวน 17,710,480 บาท เบิกจาย เป็ น
เงิน 11,444,570.75 บาท คิดเป็ นรอยละ
64.62

(12.1). ความสําเร็จของการเบิกจาย สํานักงานเลขานุการ
งบประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ไมมีเงินกันไวเบิกเหลื่อมปี
แบบไมมีหนี้ผูกพัน

(13.1). เงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ เรียบรอย
แลว

(14.1). การจัดทํางบการเงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการแจงเวียนภาค
ผนวก ก และภาคผนวก ข ใหทุกสวน
ราชการทราบและพิจารณาดําเนินการสง
แบบใหสํานักงานเลขานุการ

(15.1). กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) รายงานตรวจสอบใหกอง
กลางเป็ นประจําทุกเดือน

(16.1). กิจกรรมการแกไขเรื่องที่ได สํานักงานเลขานุการ
รับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.00
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(กองวิเคราะหงบประมาณ 5)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

100.000
(รอยละ)

(11.1). ความสําเร็จของการกอหนี้
ผูกพัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการสํารวจความพึง (17.1). กิจกรรมความพึงพอใจของ สํานักงานเลขานุการ
พอใจผูรับบริการของสํานักงบประมาณ
ผูรับบ
 ริการ
กรุงเทพมหานคร ครัง้ ที่ 2
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการโครงการเสร็จ
เรียบรอยแลวตามแผนงานที่วางไว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมองคความ (19.1). การเพิ่มประสิทธิภาพในการ กองวิเคราะหงบประมา
รูทงั ้ จากเอกสาร กฎหมาย ระเบียบที่
ปฏิบต
ั ิงานของหนวยงาน
ณ6
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และจัดทําเป็ น ความกาวหน าของงาน :100.00%
บทเรียนสําหรับ ผูปฏิบัติงานดานงบประ
มาณ

(กองวิเคราะหงบประมาณ 6)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

6.6.6

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ห

14

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

ม

13

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

พ

12

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ท

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี
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(18.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
Best Service ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองวิเคราะหงบประมา
ณ5
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินการความเสี่ยงตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักงบประมาณกรุงเทพ
มหานคร ประจําเดือนเมษายยน มิถุนายน 2562 ใหสํานักงาน ก.ก. ทาง
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

(20.1). การดําเนินการตามมาตรการ สํานักงานเลขานุการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(21.1). การดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
"การจัดการความเสี่ยงดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยของสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร" จัดอบรมใหความรู
เขาใจในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานขับ
รถยนตใหแกพนักงานขับรถยนตของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อ
จัดการความเสี่ยงในงานขับรถยนต

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

ม

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สํานักงานเลขานุการ

(22.1). การดําเนินการสรางเสริมสุข สํานักงานเลขานุการ
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
-

กร
ุงเ

ท

พ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ไตรมาส 3) ทุกสวนราชการดําเนินการ
ตามโครงการฯ และจัดสงภาพถายในการ
ดําเนินการใหสํานักงานเลขานุการ

ห

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
22

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

คร

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

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

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