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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัก
ารเงินการคลัง มีแผนรักษาวินัยทางการ
เงินการคลัง
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
กรุงเทพมหานครมีรายงานผลการศึกษา
แนวทางการจัดทํางบประมาณแบบมีสวน
รวมของกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการจัดหาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณเพื่อรองรับ
ระบบงบประมาณแบบมุงเน นผลงาน

..

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

ผลผลิต
(Output)

60.00
(รอยละ)

(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3)

(1.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริม สํานักงานระบบงบประ
สรางความรูในการปฏิบัติงานดานงบ มาณ
ประมาณ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(2.1). โครงการศึกษาวิเคราะห
สํานักงานระบบงบประ
กระบวนการ/วิธีการในการวิเคราะห มาณ
คําของบประมาณรายจายประจําปี
การบริหารงบประมาณและการ
ติดตามประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(ฉบับ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

..

ผลการดําเนิ นงาน

าน

ผลงานลาสุด

ห

3

ทบทวนโครงสรางผลผลิตงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร (สงม.)

เป าหมาย

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

2

รอยละของจํานวนผูเขารับการฝึกอบรม
สามารถทําคะแนนการทดสอบหลังการฝึก
อบรมไดรอยละ 80 ขึ้นไป

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(3.1). กิจกรรม จัดทําแผนรักษา
สํานักงานระบบงบประ
วินัยการเงินการคลัง (รวมกับสํานัก มาณ
การคลัง)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(4.1). โครงการศึกษาแนวทางการ
จัดทํางบประมาณแบบมีสวนรวม
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

(ไตรมาส 3)

(5.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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9

10

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
11

รอยละของการอนุมัติเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดงบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
2563 ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(กองวิเคราะหงบประมาณ 1)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของการอนุมัติเงินประจํางวดงบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2563 ของ
สํานักงานเขต ภายในระยะเวลาที่กําหนด
(กองวิเคราะหงบประมาณ 2)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนเรื่องที่หนวยงานขอ
จัดสรรงบประมาณสามารถดําเนินการได
ภายใน 15 วันทําการ (นับตงั ้ แตวันรับ
เรื่องของหนวยงานจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
เพื่ออนุมัติ)

ผลผลิต
(Output)

4.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

11.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(กองวิเคราะหงบประมาณ 4)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของความสําเร็จในการโอนงบ
ประมาณเหลือจายของหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสรางเขางบกลางภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

(ไตรมาส 3)

..

ผลผลิต
(Output)

..

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

90.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(6.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามงบ
ประมาณของหนวยงานใหสามารถ
กอหนี้ผูกพันได
ความกาวหน าของงาน :10.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

คร

..

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

(7.1). กิจกรรมการจัดทํารายงานงบ สํานักงานระบบงบประ
กลางในภาพรวมของกรุงเทพมหา มาณ
นคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(8.1). กิจกรรมเปลี่ยนแปลงราย
กองวิเคราะหงบประมา
ละเอียดงบประมาณรายจายประจําปี  ณ 1
พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :16.00%

าน

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ห

8

มีการจัดทํารายงานงบกลางในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร จํานวน 11 ครัง้

เป าหมาย

ม

7

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(9.1). กิจกรรมอนุมัติเงินประจํางวด กองวิเคราะหงบประมา
งบประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.
ณ2
2563 ทุกหมวดรายจาย เฉพาะ 50
สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :18.00%

(ไตรมาส 3)

(10.1). กิจกรรมการขอจัดสรรงบ
กองวิเคราะหงบประมา
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ.2563 ณ 4
(เฉพาะงบกลางเงินสํารองสําหรับ
ภาระผูกพันที่ตองจายตามกฎหมาย)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(11.1). กิจกรรมการบริหารจัดการ กองวิเคราะหงบประมา
งบประมาณในเชิงบูรณาการเพื่อผล ณ 6
์ อง กทม.
สัมฤทธิข
ความกาวหน าของงาน :25.00%

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของจํานวนเงินที่มีการกันเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2563 ไวเบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2564 แบบไมมีหนี้ (ไมรวม
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและการพา
ณิชของกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(รอยละ)

(รอยละ)

(กองวิเคราะหงบประมาณ 6)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12

13

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงินและ
รายงานสรุปยอดทรัพยสินประจําปี  (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

..

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

ห

14

(ไตรมาส 3)

าน

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

16

17

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

ท

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

กร
ุงเ

15

พ

ม

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

3/5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(12.1). การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

(13.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
สํานักงานเลขานุการ
เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(13.2). กิจกรรมการจัดทํารายงาน
สรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(14.2). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
Best Service ของหนวยงาน
(โครงการการลดใชพลังงานไฟฟ า
ภายใน ศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(14.1). โครงการใหบริการที่ดีที่สุด กองวิเคราะหงบประมา
Best Service ของหนวยงาน
ณ5
(รักษาหรือคงไวหรือพัฒนาฯ) (บูรณ
าการระบบการจัดทํางบประมาณ
ประเภทรายการคาที่ดินและสิ่ง
กอสรางดวยส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(15.1). โครงการสรางองคความรู
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานดานงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(17.1). กิจกรรมความพึงพอใจของ สํานักงานเลขานุการ
ผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

20

21

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มุล
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มุล
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มูล

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

(กองวิเคราะหงบประมาณ 3)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(18.1). โครงการ พัฒนาและจัดการ สํานักงานเลขานุการ
ปั ญหาความเสี่ยงในการทํางานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(21.1). การพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองวิเคราะหงบประมา
ณ3

-

กร
ุงเ

ท

พ

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผลการดําเนิ นงาน
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(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ
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ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

กลยุทธ

ห
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )
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** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..
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