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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(แบบ)

1.000
(แบบ)

รอยละของนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผลไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค

6.6.6

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี 
ดวยกระบวนการบูรณาการ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

รอยละความสําเร็จของการสรางฐานขอมูล
ตัวชว
ี้ ัดการพัฒนาเมือง

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

หนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.
ศ.2563 ที่เป็ นแผนยุทธศาสตรที่สอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลผลิต
6.00
(Output) (หนวยงาน
)

100.000
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

16.000
(หนวยงาน)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) -จัดทําแบบพัฒนาสมรรถนะที่ (1.1). กิจกรรมการจัดทําแบบพัฒนา สํานักงานเลขานุการ
พึงประสงคเรียบรอยแลว
สมรรถนะที่พึงประสงค
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

าน

2

ระดับ

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการพัฒนา
สมรรถนะของนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

มีแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) ประชุมคณะทํางานจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จํานวน ๗ ครัง้  ระหวางวันที่ ๕
- ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียบรอยแลว และ
อยูระหวางใหคณะทํางานฯ ยกรางแผนฯ
เพื่อเตรียมนําเสนอคณะกรรรมการอํานวย
การจัดทําแผนฯ พิจารณา

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี
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(2.1). กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่ สํานักงานเลขานุการ
พึงประสงคของนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(3.1). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(ไตรมาส 3) -จัดทําแบบฟอรมเพื่อใหสวน
ราชการในสังกัด สยป. ตรวจสอบและจัด
ทําขอมูลตัวชว
ี้ ัดที่ไดจากผลการทบทวนตัว
ชีว
้ ัดพัฒนาเมือง เพื่อนํามากําหนด
โครงสรางการจัดทําฐานขอมูล

(4.1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลดาน กองยุทธศาสตรเศรษฐ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร
กิจ การเงิน และการ
ความกาวหน าของงาน :100.00% คลัง

(ไตรมาส 3) ผอ.สยป.ใหความเห็นชอบ
เกณฑการพิจารณาคุณภาพของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของหนวยงาน โดยมอบ
กองที่รับผิดชอบดําเนินการประเมิน
คุณภาพแผน และให กยบ.รวบรวมรายงา
น ป.กทม.ตอไป

(5.1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัด กองยุทธศาสตรบริหาร
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ จัดการ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(4.2). โครงการจัดทําฐานขอมูลตัวชี้ กองยุทธศาสตรบริหาร
วัดการพัฒนาเมือง
จัดการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริม
ศักยภาพการรองรับภารกิจที่ กทม. ไดรับ
การถายโอนจากรัฐบาล

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

1.000
(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

1.000
(ฉบับ)

(ไตรมาส 3) - จัดทํารายงานผลการศึกษา
วิจัยทางการเสริมศักยภาพรองรับภารกิจที่
กรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนเรียบ
เรอยแลว โดยเนื้อหาสําคัญประกอบดวย
ปั ญหาอุปสรรคในการรับโอนภารกิจและ
การดําเนินงานตามภารกิจ และขอเสนอ
แนะแนวทางการเสริมศักยภาพการรองรับ
ภารกิจที่กรุงเทพมหานครไดรับการถาย
โอน

จํานวนรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ม

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

80.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

พ

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพ
รวมของกรุงเทพมหานครตามเป าหมายที่
กําหนด

ท

8

ห

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) รวบรวมขอมูลความกาวหน า
ผลการดําเนินการตามดัชนีในแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 -2564)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะครึ่ง
แผน และจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรที่ 5 ตามแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุฯ เมื่อวันพุธที่ 26
มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ หองนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร (เสาชิงชา)

าน

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(6.1). สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ศึกษาวิจัยแนวทางการเสริม
ศักยภาพการรองรับภารกิจที่
กรุงเทพมหานครไดรับการถายโอน
จากรัฐบาล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตรเศรษฐ
กิจ การเงิน และการ
คลัง

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) 1.โครงการพัฒนาระบบเผย
แพรขอมูลการจัดซ้ อ
ื จัดจางตามพระราช
บัญญัติฉบับใหม (e-GP) รอยละ 80 2.
โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ รอยละ 70 3.
โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลฝึกอบรม
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดวยการ เรียนรูผานส่ อ
ื
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 65 4.โครงการ
พัฒนาระบบศูนยรับคําขออนุญาตของ
กรุงเทพมหานคร (BMA OSS) รอยละ 55
5.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
วิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ รอยละ 60

(7.1). กิจกรรมการประเมินผลแผน กองยุทธศาสตร
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพ สาธารณสุขและสิ่งแวด
มหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ลอม
2562 (ไมใชงบประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.2). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน กองยุทธศาสตร
องคความรูแและติดตามการดําเนิน สาธารณสุขและสิ่งแวด
งานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหา
ลอม
นคร (ไมใชงบประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(8.1). โครงการพัฒนาระบบเผยแพร กองควบคุมระบบคอม
ขอมูลการจัดซ้ อ
ื จัดจางตามพระราช พิวเตอร
บัญญัติฉบับใหม (e-GP)
ความกาวหน าของงาน :90.00%
(8.2). โครงการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลฝึกอบรม และระบบพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดวยการ เรียนรู
ผานส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส
ความกาวหน าของงาน :85.00%

(8.3). โครงการพัฒนาระบบศูนย
รับคําขออนุญาตของกรุงเทพมหา
นคร (BMA OSS)
ความกาวหน าของงาน :65.00%

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

(8.4). โครงการพัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบงาน
จัดการเพื่อวิเคราะหฐานขอมูลขนาด คอมพิวเตอร
ใหญ
ความกาวหน าของงาน :65.00%
(8.5). โครงการพัฒนาระบบ
กองพัฒนาระบบงาน
วิเคราะหการบริหารจัดการระบบสาร คอมพิวเตอร
สนเทศ
ความกาวหน าของงาน :95.00%
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บุคลากรและผูบริหารกรุงเทพมหานครมี
สมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Skill)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1,000.00
(คน)

1.000
(คน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางขน
ั ้ ตอน ผอ.สยป.
ไดโปรดลงนามอนุมัติการดําเนินการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Skill) แลว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2562 และขณะนี้อยูระหวางการประสาน
หนวยงาน/สวนราชการ พิจารณา
ขาราชการกลุมเป าหมายเขารวมกิจกรรม
โดยการเวียนหนังสือดวนที่สุด ที่ กท
0507/1116 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอความรวมมือสงรายช่ อ
ื ขาราชการ
เขารวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Skill) ผานเว็บไซตหนังสือเวียน
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2
562

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
กองพัฒนาระบบงาน
บุคลากรกรุงเทพมหานครใหมี
คอมพิวเตอร
สมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Skill)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนา
โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานเทคโนโลยีสารสน
เทศ

กร
ุงเ

ท

พ

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

97.500
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) พัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สําหรับการบริหาร
จัดการและการบริการ ณ ศูนยขอมูลของ
กรุงเทพมหานคร(50) จัดหาซอฟตแวร
์ ําหรับศูนยขอมูลของกรุงเทพมหา
ลิขสิทธิส
นคร(60) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขอบเขตการใหบริการระบบอินเทอรเน็ต
ของกรุงเทพมหานคร(60) ปรับปรุงและ
ทดแทนระบบการแจกและควบคุมหมาย
เลข IP Address(90) ระบบควบคุมงาน
จากสวนกลาง(90)

ม

10

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(10.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
และขอบเขตการใหบริการระบบ
อินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95.00%

(10.2). พัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูง สําหรับการ
บริหารจัดการและการบริการ ณ
ศูนยขอมูลของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :70.00%
(10.3). จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิ ์
สําหรับศูนยขอมูลของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :80.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(10.5). ระบบควบคุมงานจากสวน
กลาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(10.4). ปรับปรุงและทดแทนระบบ
การแจกและควบคุมหมายเลข IP
Address
ความกาวหน าของงาน :100.00%

3/10

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร
กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร
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(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่ไดรับ
การพัฒนาความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร
สามารถนํามาใชในการสนับสนุนการ
กําหนดนโยบาย การวางแผน และการ
ตัดสินใจ

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ชุดขอมูล)

4.000
(ชุดขอมูล)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การจัด
เตรียมขอมูลหรือแปลงขอมูลใหอยูในรูป
แบบที่มาตรฐานกําหนด และจัด
ทําคําอธิบายชุดขอมูลดานการพัฒนาสังคม
ของสนศ. รวมทงั ้ ดําเนินการออกแบบ
User Interface เพื่อใหผูใชบริการเขาถึง
ขอมูลไดงาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

90.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). กิจกรรมกําหนดรูปแบบและ กองสารสนเทศภูมิ
จัดทําขอมูลเปิ ดภาครัฐ (Open
ศาสตร
Government Data) ของกรุงเทพ
มหานคร (ไมใชงบประมาณ )
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -ยกเลิกการจางที่ปรึกษาโดย (12.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห กองสารสนเทศภูมิ
วิธีการคัดเลือกและเห็นชอบดําเนินการโดย สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
ศาสตร
วิธีเฉพาะเจาะจง
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
ความกาวหน าของงาน :90.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -แตงตงั ้ คณะอํานวยการ คณะ (13.1). สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ กองสารสนเทศภูมิ
กรรมการรับ-สงเงิน และหนังสือประสาน ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ศาสตร
แจงกําหนดการของโครงการ พรอมยืนยัน ความกา วหน าของงาน :100.00%
เขารวมโครงการ ประสานสถานที่จัดการ
สัมมนาและติดตอวิทยากร

กร
ุงเ

ท

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

คร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ศึกษาและวิเคราะหสถาปั ตยกรรมองคกร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

าน

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ห

12

จํานวนชุดขอมูลเพื่อการบริการและการ
บริหารจัดการที่จัดทําเป็ นชุดขอมูลเปิ ดภาค
รัฐ(Open Government Data) ของ
กรุงเทพมหานคร ที่มีการเผยแพรและแบง
ปั น (Open Public and Sharing)

กลยุทธ

ม

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จในการกํากับ ดูแลและ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ อ
ื สารใหเป็ นไปตามมาตรการที่
กําหนด

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คณะ
กรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานครได
พิจารณาโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหนวยงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ พ.
ศ. 2563 ตามปฏิทินการเสนอโครงการ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปลัด
กรุงเทพมหานครไดใหความเห็นชอบ รวม
ทัง้ โครงการที่ขอจัดสรรงบกลาง ปี  พ.ศ.
2562 และสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผลไดมีหนังสือแจงเวียนหนวยงาน ที่จะ
เสนอโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสู
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี  พ.ศ.
2563 กรณีหนวยงานไมดําเนินการตาม
ระยะเวลาของปฏิทินการเสนอโครงการฯ
ที่กําหนด (ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2561) ให
หนวยงานนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร
ทราบเหตุผล ความจําเป็ น กอนเสนอ
โครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็ นการ
กํากับ ดูแล และบริหารจัดการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สารให
เป็ นไปตามมาตรการ ที่กําหนด และหนวย
งานไดดําเนินการตามมาตรการดังกลาว
เรียบรอยแลว โดยมีโครงการดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน ที่เขารับ
การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัล
กรุงเทพมหานคร เพื่อขอรับการจัดสรรงบ
ประมาณรายจายประจําปี  พ.ศ. 2562 2563 ดังนี้ 1. เรื่องที่เขามาทงั ้ หมด จํานว
น 129 โครงการ 2. สงคืนโครงการ
(หนวยงานรับเรื่องคืน / ไมอยูในหลัก
เกณฑ) จํานวน 53 โครงการ 3. เขาคณะ
กรรมการฯ ทัง้ สน
ิ้  จํานวน 76 โครงการ ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดิจิทัลฯ แลว จํานวน 76 โครงการ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). กิจกรรมการกํากับ ดูแล
กองสารสนเทศภูมิ
และบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
ศาสตร
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร ใหเป็ นไป
ตามมาตรการที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี
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กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
การใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลาง
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) -อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เบิกจาย (15.1). โครงการพัฒนาระบบการให กองสารสนเทศภูมิ
เงินงวดที่ 2 และจะสงมอบงานงวด 3
บริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ศาสตร
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนหนวยงานที่จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี ที่สอดคลองกับแผนระดับ
กรุงเทพมหานครตามแนวทางที่สํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลกําหนด

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(หนวยงาน)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางรอผลการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานเพื่อให
หนวยงานไปปรับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของหนวยงาน - อยูระหวาง
เตรียมการจัดประชุมนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนหรือผูที่ปฏิบัติงานดานแผน (การ
ประชุมแนวดิ่ง) ครัง้ ที่ 2/2562 (การ
ประชุมครัง้ ที่ 3 ของปีงบประมาณ)

ผลผลิต
77.00
(Output) (หนวยงาน
)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
จํานวนรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฉบับ)

(16.1). กิจกรรมสงเสริมการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(16.2). กิจกรรมการจัดประชุมแนว กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ดิ่งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กิจ การเงิน และการ
ความกาวหน าของงาน :100.00% คลัง

(17.1). กิจกรรมจัดทํารายงานผล
กองยุทธศาสตรบริหาร
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
จัดการ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ
.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :88.00%

ม

(ไตรมาส 3) ตรวจสอบขอมูลเพื่อจัดทําราย (18.1). กิจกรรมการจัดทํารายงาน
งาน
การประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

กร
ุงเ

ท

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

65.000
(รอยละ)

พ

รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร

ห

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

(ไตรมาส 3) - การจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2562 อยูระหวาง
รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองและครบ
ถวนของขอมูลผลการดําเนินงาน และจัด
ทํารายงานผลการดําเนินงานฯ แตละดาน
สงใหสวนราชการที่รับผิดชอบภารกิจตาม
ยุทธศาสตรระดับดานเพิ่มเติม/แกไข และ
กองยุทธศาสตรบริหารจัดการเพิ่มเติม
/แกไขตามที่สวนราชการสงกลับมา

าน

17

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมผานตาม
เกณฑที่กําหนด (ผลลัพธ)

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

88.690
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการตรวจสอบ ซอมแซม
และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรขน
ั ้ สูง
(Advance) - มีผูเขารับการฝึกอบรมทงั ้
หมด จํานวน 87 คน - มีจํานวนผูเขารับ
การฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่กําหนด จํานวน
87 คน - มีจํานวนผูเขารับการฝึกอบรมที่
ผานเกณฑที่กําหนดคิดเป็ นรอยละ 100.00
(87/87*100) 2.โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติคณะรัฐ
มนตรี (COM – 03) - มีผูเขารับการฝึก
อบรมทงั ้ หมด จํานวน 300 คน - มีจํานวน
ผูเขารับการฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่กําหนด
จํานวน 0 คน - มีจํานวนผูเขารับการฝึก
อบรมที่ผานเกณฑที่กําหนดคิดเป็ นรอยละ
0.00 (0/300*100) 3. โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการนํ าเสนอขอมูลภาพ
เคลื่อนไหว (Info Motion) อยางมืออาชีพ มีผูเขารับการฝึกอบรมทงั ้ หมด จํานวน 80
คน - มีจํานวนผูเขารับการฝึกอบรมที่ผาน
เกณฑที่กําหนด จํานวน 80 คน - มีจํานวน
ผูเขารับการฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่กําหนด
คิดเป็ นรอยละ 100.00 (80/80*100) 4.
โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร โดยแบงเป็ น 2 หลักสูตร ประกอบ
ดวย 1) หลักสูตรระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรกรุงเทพมหานครเบื้องตน - มีผู
เขารับการฝึกอบรมทงั ้ หมด จํานวน 94 คน
- มีจํานวนผูเขารับการฝึกอบรมที่ผาน
เกณฑที่กําหนด จํานวน 94 คน - มีจํานวน
ผูเขารับการฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่กําหนด
คิดเป็ นรอยละ 100.00 (94/94*100) 2)
หลักสูตรการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรกรุงเทพมหานคร - มีผูเขารับ
การฝึกอบรมทงั ้ หมด จํานวน 47 คน - มี
จํานวนผูเขารับการฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่
กําหนด จํานวน 47 คน - มีจํานวนผูเขารับ
การฝึกอบรมที่ผานเกณฑที่กําหนดคิดเป็ น
รอยละ 100.00 (47/47*100)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

าน
ห
ม
พ
ท
กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(กองบริการระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
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(19.1). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การเรื่องการตรวจสอบ ซอมแซม
พิวเตอร
และบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร
ขัน
้ สูง (Advance)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.2). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การในการนํ าเสนอขอมูลภาพเคลื่อน พิวเตอร
ไหว (Info Motion) อยางมืออาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(19.3). โครงการฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

(19.4). โครงการฝึกอบรม
คอมพิวเตอรแกขาราชการตามมติ
คณะรัฐมนตรี (COM – 03)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ระดับ

เป าหมาย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(แผนภาพ
ตอปี)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

25

26

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบ
การเงินทันเวลาและถูกตอง

..

..

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(20.1). กิจกรรมการใหบริการขอมูล กองสารสนเทศภูมิ
สารสนเทศบนแผนภาพ
ศาสตร
(infographic)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

..

..

(ไตรมาส 3) -อยรู ะหวางดาํ เนินก
 ารกอ
 ห
 นี้
ผูกพันในรายการกันเงินเหลือมปี 2561
จํานวน 2 รายการ สําหรับรายการคาครุ
ภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ประจําปี งบประมาณ 2562 ดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันครบทุกรายการแลว

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ
ความพึง
พอใจ)

(21.1). กิจกรรมการติดตามการใช สํานักงานเลขานุการ
จายงบประมาณประจําปี (ความสําเร็จ
ของการกอหนี้ผูกพัน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) -อยรู ะหวางดาํ เนินก
 ารกอ
 ห
 นี้
ผูกพันทุกรายการ ขณะนี้ยังไมมีรายการที่
ตองกันเงินไวเบิกเหลื่อมปีซ่ งึ เป าหมายสน
ิ้
เดือนกันยายน 2562 ตองไมมีรายการที่
กันเงินไวเบิกเหลื่อมปีแบบไมมีหนี้ผูกพัน

(22.1). กิจกรรมการติดตามการใช
จายงบประมาณประจําปี (เงินกันไว
เบิกเหลื่อมปี)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) หนวยงานสามารถจัดสงงบ
การเงินไดทันภายในกําหนดและรอการ
ตรวจสอบจากกองบัญชี สํานักการคลัง

(24.1). กิจกรรมการบันทึกรายการ สํานักงานเลขานุการ
บัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ไดจัดสงรายงาน SR1 และ
SR2 ใหสํานักงานตรวจสอบภายในแลว
ขณะนี้อยูระหวางรอการตรวจสอบความถูก
ตอง ณ สิน
้ เดือนกันยายน 2562

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

23

100.000
(รอยละ)

พ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
22

7.000
(ไตรมาส 3) -ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
(แผนภาพตอปี) ตามแผนงานที่วางไวแลว โดยจัดทํา
infographic เรื่อง เปลี่ยนขยะใหเปิ น
 เงิน
เป็ นใหความรูและรณรงคใหประชาชนคัด
แยกขยะที่สามารถนํามาขยะรีไซเคิล เพื่อ
เป็ นการเพิมมูลคาของขยะที่ไมตองการ
แลว จํานวน 1 แผนภาพ พรอมทงั ้ เผย
แพรในเว็บไซตศูนยขอมูลกรุงเทพมหา
นคร สรุปจํานวนผลงาน infographic ทัง้
หมด จํานวน 7 แผนภาพ

ท

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

ผลการดําเนิ นงาน

ม

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

21

ผลงานลาสุด

คร

จําวนขอมูลสารสนเทศบนแผนภาพ
(infographic) ที่เป็ นภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ โดยจัดทําและเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

าน

20

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการเบิกจายเงิน
ทุกหมวดรายจาย ในไตรมาสที่ 3

4.021
(ไตรมาส 3) -สํานักยุทธศาสตรและ
(ระดับความพึง ประเมินผล ไดรับคะแนนความพึงพอใจ
พอใจ)
จากผูรับบ
 ริการในการสํารวจครัง้ ที่ 1 นี้ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 3.984

8/10

สํานักงานเลขานุการ

(23.1). กิจกรรมการติดตามการใช สํานักงานเลขานุการ
จายงบประมาณประจําปี (ความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(25.1). กิจกรรมการจัดทําการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(26.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

27

28

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

7.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

31

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

(ไตรมาส 3) - ดําเนินการเขียนโปรแกรม
พัฒนาหน าจอ การทํางาน และทดสอบ
การนํ าเขาขอมูล เรียบรอยแลว - ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว (โดยจัดประชุมชแ
ี้ จงการใชโปรแกรม
ระบบฯ พรอมอบรม ใหกับผูใชงาน
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.62 ณ
หองประชุมชน
ั ้  8 อาคารธานีนพรัตน ศาลา
วาการ กทม.(ดินแดง)

ห

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ
คะแนน)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผลใหสํานักงานกก. เรียบรอยแลว

5.000
(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการดําเนินการ
(ระดับคะแนน) โครงการเพื่อจัดการความเสี่ยง พรอมทงั ้
ติดตามผลการดําเนินการกับทุกสวนราช
การ
80.360
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(28.1). โครงการแกไขปัญหาไอที
แกไขทันที มีรับประกันผลงาน
(รักษารอบปี 2562)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบริการระบบคอม
พิวเตอร

(29.1). กิจกรรมการปองกันการ
ทุจริตของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล (สก.สยป.)
ความกาวหน าของงาน :80.00%

สํานักงานเลขานุการ

(28.2). การปรับปรุงประสิทธิภาพ กองสารสนเทศภูมิ
การใหบริการพิจารณาโครงการดาน ศาสตร
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานที่
เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

..

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(27.1). เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน กองยุทธศาสตรบริหาร
ดานแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการ
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

พ

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) จัดประชุมคณะทํางานฯ เมื่อ
วันที่ 29 พ.ค.2562 มติที่ประชุมใหความ
เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทํารางคูมือ
การบริหารจัดการแผน ขณะนี้อยูระหวาง
จัดทํารางคูมือฯ

(30.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานเลขานุการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

30

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักยุทธศาสตรและประ
เมินผล

กร
ุงเ

29

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดการชงั ่ น้ํ าหนัก
ระหวางปีงบประมาณ เมื่อเดือนเมษายน 2
562 เรียบรอยแลว และอยูระหวางการชงั ่
นํ้ าหนักประจําเดือนมิถุนายน 2562

(31.1). กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจําปี ของบุคลากรของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

-

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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