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

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

ผลผลิต
(Output)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ความ
(ความสําเร็จใน
สําเร็จใน การจัดทาํ ระเบียบ
การจัด กทม. วาด
 วยการ
ทําระเบียบ
กําหนดปร)
กทม. วา
ดวยการ
กําหนดปร)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ความ
สําเร็จใน
การจัด
ทําระบบ
การจัดการ
แบบมุง
เน นผลงาน
)

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการจัดทําระบบการ
จัดการงบประมาณแบบมุงเน นผลงานของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของจํานวนเงินที่มีการเงินงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 ไวเบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.
ศ. 2565 แบบไมมีหนี้ (ไมรวม
มหาวิทยาลัยนวมินฯ และการพาณิชยของ
กทม.)

ผลการดําเนิ นงาน

7.0.

ผลผลิต
(Output)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

5.00
(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมขอมูลเพื่อ
(การจัด
(การจัดทําแผน ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาดําเนิน
ทําแผนงบ งบประมาณระยะ การ ตอไ ป
ประมาณ ปานกลาง หมาย
ระยะปาน ถึง การจัดทํากรอ
กลาง
)
หมายถึง
การจัด
ทํากรอ)

าน

ระดับความสําเร็จในการจัดทําระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวยการกําหนด
ประเภทรายรับ-รายจายและการปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ พ.ศ. .......

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) 1. ทํารางระเบียบเสนอคณะ
กรรมการฯ ครัง้ ที่1 แลวอยูระหวางทบ
ทวน ปรับปรุงและจัดทํารางระเบียบเพื่อ
เสนอคณะกรรมการฯ ครัง้ ที่ 3 2. คณะ
กรรมการฯ ประชุมแลวจํานวน 5 ครัง้  และ
อยูระหวางทบทวนแกไขเพื่อเสนอคณะ
กรรมการพัฒนากฎหมายของกลุมงาน
ภารกิจดานงบประมาณการศึกษาและกรม
พัฒนาสังคม

(2.1). กิจกรรมการตรวจสอบและ
สํานักงานระบบงบประ
ทบทวนกฎหมายระเบียบวิธีการงบ มาณ
ประมาณของกรุงเทพมหานครเพื่อ
รองรับระบบงบประมาณแบบมุงเน น
ผลงาน
ความกาวหน าของงาน :65%

(3.1). โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดการงบประมาณ
แบบมุงเน นผลงานของสํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA
PBIS:Performance- based
Budgeting Information System)
ความกาวหน าของงาน :40%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

(ไตรมาส 3) เนื่องจากสถานการณแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 จึง
ไมมีการจัดประชุมติดตามงบประมาณฯ
และไดดําเนินการติดตามการใชงบประมา
ณฯ ประจําเดือนโดยรายงานให ป.กทม
และผูวากรุงเทพมหานคร ทราบ

(4.1). กิจกรรมเรงรัดติดตามงบ
ประมาณของหนวยงานใหสามารถ
กอหนี้ผูกพันได
ความกาวหน าของงาน :95%

สํานักงานระบบงบประ
มาณ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.0.

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

ม

2

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนงบ
ประมาณระยะปานกลาง

กลยุทธ

(ความสําเร็จใน
การจัดทําระบบ
การจัดการแบบ
มุงเน นผลงาน )

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

4.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. ลงประกาศเผยแพรเชิญ
ชวนและย่ น
ื ขอเสนอ ครัง้ ที่2 ในระบบ eGP 2. เชิญผูเสนอราคารายที่ผาน
คุณสมบัติทําการทดสอบ POC คณะ
กรรมการพิจารณาผลฯ แจงผลการ
พิจารณาวาไมมีผูผานการทดสอบ POC
อยูระหวางเจาหน าที่พัสดุเสนอขอเห็นชอบ
และประกาศยกเลิกประกวดราคาครัง้ ที่ 2
3.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาขอบเขตงาน
ฯ ครัง้ ที่ 3 ลงประกาศเผยแพร เชิญชวน
และย่ น
ื ขอเสนอครัง้ ที่ 3 ในระบบ e-GP

(สํานักงานระบบงบประมาณ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนานวัตกรรมระบบงานงบประมาณของ
หนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ตามที่ สก
ก. กําหนด)

(ตามที่ สกก.
กําหนด)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ตามที่ สง
ม. กําหนด)

(ตามที่ สงม.
กําหนด)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ตามที่
สยป.
กําหนด)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

(5.1). การเพิมประสิทธิภาพและ
พัฒนานวัตกรรมระบบงานงบ
ประมาณของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :80%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) งบประมาณหลังปรับโอน
จํานวน 23,282,400 บาท เบิกจายทงั ้ สน
ิ้ 
จํานวน 3,635,598.65 บาท

(6.1). การเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :23%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตามตัว
ชีว
้ ัด 5.2 (กรณีรักษาสภาพขอมูลที่ดําเนิน
การในปี 63) ไดจัดสงเอกสารหมายเลข 5
และ 6พรอมทงั ้ อัพเดท Metadata ใน
ระบบ และรายงานฐานขอมูลของหนวย
งานประจําปี  พ.ศ. 2564 เป็ นประจําทุก
เดือน และรายงานผลการดําเนินงานให
สํานักยุทธศาสตรฯ ทราบเรียบรอยแลว

(7.1). การพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :80%

สํานักงานเลขานุการ

พ

-

กร
ุงเ

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 7 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ม

(กองวิเคราะหงบประมาณ 6)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตาม
โครงการ "การจัดทําตนแบบเอกสารงบ
ประมาณแบบมุงเน นผลงานและคูมือการก
รอกขอมูลอัตรากําลังและสัดสวนฯ (File
Excel) เพื่อใชจัดทํารางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2565 แบบ
มุงเน นผลงานของกรุงเทพมหานคร โดย
จัดทําจัดแบบฟอรมที่ 5 เพื่อเสนอผูบริหาร
สํานักงบประมาณ

ห

7

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

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