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

2

มีการประกาศคานิยมรวมขององคกร
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
สมรรถนะมุงสูความเป็ มืออาชีพ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

หนวยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี  ที่
เป็ นยุทธศาสตรของหนวยงานและมีผล
์ อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สัมฤทธิต
กรุงเทพมหานคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

รอยละของสํานักงานเขตมีการจัดเวทีให
ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาพ้ น
ื ที่เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนา
เขต

(รอยละ)

พ

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลผลิต
16.00
(Output) (หนวยงาน
)

(หนวยงาน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

ม

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3)
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(2.1). โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
องคการสํานักยุทธศาสตรและประ
เมินผล
ความกาวหน าของงาน :40.00%

(2.2). กิจกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินผลการดําเนินการตาม
นโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :0.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานเลขานุการ

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(3.1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลตัวชว
ี้ ัด กองยุทธศาสตรบริหาร
ระดับเมืองใหเป็ นระบบ
จัดการ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(4.1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัด กองยุทธศาสตรบริหาร
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ จัดการ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :20.00%

(ไตรมาส 3)

(5.1). โครงการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อกําหนดนโยบาย
การพัฒนาเชิงพ้ น
ื ที่ของสํานักงาน
เขต
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ท

4

..

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูล
ตัวชว
ี้ ัดระดับเมืองใหเป็ นระบบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

ห

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ผลการดําเนิ นงาน

คร

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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10

11

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

75.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.00
(ฉบับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รายงานผลการจัดทํางบประมาณตามแผน
พัฒนาชุมชนระดับเขต และระดับกรุงเทพ
มหานคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเขต
พ.ศ. 2563-2565
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผลการดําเนินงานตามเกณฑชี้
วัดมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานครเพิ่มข้ น
ึ
(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2
(พ.ศ.2561-2564)

6.6.6

(ไตรมาส 3)

(ฉบับ)

1.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

าน

รอยละของสํานักงานเขตที่นําโครงการ
ตามแผนพัฒนาชุมชนที่จัดทําโดยชุมชน
บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
สํานักงานเขต

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(6.1). โครงการสนับสนุนการจัด
ทําและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
ของชุมชนในแตละสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(7.1). กิจกรรมการเชื่อมโยงแผน
กองยุทธศาสตรบริหาร
ปฏิบัติราชการประจําปี ของสํานักงาน จัดการ
เขตกับแผนพัฒนาชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(8.1). กิจกรรมติดตามการจัด
ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงานและจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาชุมชน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(ไตรมาส 3)

(9.1). กิจกรรมบูรณาการ
กองยุทธศาสตรบริหาร
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเขต พ.ศ. จัดการ
2563-2565
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(10.1). กิจกรรมติดตามและ
กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ประเมินผลเกณฑชว
ี้ ัดมาตรฐานการ กิจ การเงิน และการ
จัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหา คลัง
นคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(11.1). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน กองยุทธศาสตร
องคความรูแและติดตามการดําเนิน สาธารณสุขและสิ่งแวด
งานดานผูสูงอายุของกรุงเทพมหา
ลอม
นคร (ไมใชงบประมาณ)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(11.2). กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหา
นคร (งบประมาณประจํา)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
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หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

8

เป าหมาย

ม

7

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

กองยุทธศาสตร
สาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม
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13

มีเครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาเมือ
ง
(กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนับสนุนงานในภาพ
รวมของกรุงเทพมหานครตามเป าหมายที่
กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงพัฒนา
แพลตฟอรมโครงสรางพ้ น
ื ฐาน
(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการจัดหาเครือขาย
หลักเครือขายภายในและเครือขายไรสาย
(กคพ.)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

15

6.6.6

(รอยละ)

ท

14

พ

ม

ห

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงศูนย
คอมพิวเตอรหลักของกรุงเทพมหานคร(ก
คพ.)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(12.1). โครงการพัฒนาศักยภาพ
การบูรณาการยุทธศาสตรดาน
โครงสรางพ้ น
ื ฐานของกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร
สาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน

คร

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(13.1). โครงการพัฒนาระบบยืนยัน กองพัฒนาระบบงาน
และตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิ คอมพิวเตอร
ทัล
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(13.2). โครงการพัฒนาระบบบริการ กองพัฒนาระบบงาน
ภาครัฐ
คอมพิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(13.3). โครงการจัดทําระบบศูนย
กองพัฒนาระบบงาน
สอบและคาขอสอบเพื่อพัฒนาทักษะ คอมพิวเตอร
ความรูดานดิจิทัลแกบุคลากร
กรุงเทพมหานคร (Digital Skill)
ความกาวหน าของงาน :20.00%
(13.4). โครงการพัฒนาระบบการให กองสารสนเทศภูมิ
บริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ศาสตร
และพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อ
การผังเมืองของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95.00%

(14.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ กองควบคุมระบบคอม
ระบบ web portal กรุงเทพมหานคร พิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :40.00%
(14.2). ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็ก กองควบคุมระบบคอม
ทรอนิกส
พิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :50.00%
(15.1). ปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารภายในของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :40.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(16.1). เพิ่มสมรรถนะการบริหาร
จัดการศูนยขอมูล
ความกาวหน าของงาน :40.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(15.2). ปรับเปลี่ยนระบบเครือขาย
สื่อสารหลักของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ศึกษาและวิเคราะหสถาปั ตยกรรมองคกร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของ
กรุงเทพมหานคร
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสรางความรวม
มือในการพัฒนาพ้ น
ื ที่เป าหมายสูความเป็ น
มหานครอัจฉริยะ
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) มี
ทักษะและสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สารสนับสนุนการ
วางแผน กําหนดนโยบาย และสนับสนุน
การตัดสินใจ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร
ตามมาตรฐาน

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(17.1). ระบบควบคุมและตรวจสอบ กองควบคุมระบบคอม
สิทธิการเขาถึงระบบสารสนเทศของ พิวเตอร
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40.00%

คร

6.6.6

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

กร
ุงเ

21

รอยละของงบประมาณโครงการที่มีการ
ลงทุนดานโครงสรางพ้ น
ื ฐานดิจิทัลลดลง(ก
คพ.)

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ห

19

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ม

18

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
โครงสรางพ้ น
ื ฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร(กคพ.)

กลยุทธ

(19.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห กองสารสนเทศภูมิ
สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
ศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
ความกาวหน าของงาน :70.00%

(ไตรมาส 3)

(20.1). กิจกรรมเสริมสรางความ
รวมมือ เพื่อกําหนดแนวทางการ
พัฒนามหานครอัจฉริยะดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

(ไตรมาส 3)

(21.1). โครงการพัฒนาศักยภาพผู
บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO)
ความกาวหน าของงาน :35.00%

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

พ

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
หนวยงานที่ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

คร
าน
ห
ม
ท

พ
24

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

(22.1). โครงการฝึกอบรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(22.2). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน
่ แบบ
พิวเตอร
Cross Platform
ความกาวหน าของงาน :30.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

23

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

..

(ไตรมาส 3)

(22.3). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ กองยุทธศาสตรบริหาร
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ จัดการ
.ศ. 2565
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(22.4). กิจกรรมการจัดประชุมแนว กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ดิ่งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กิจ การเงิน และการ
ความกาวหน าของงาน :25.00%
คลัง
(22.5). โครงการฝึกอบรมการ
จัดการฐานขอมูลขนาดใหญ (Big
Data)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

(22.7). จัดหาระบบคอมพิวเตอร
สําหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 10 เขต และ 8
โรงพยาบาล
ความกาวหน าของงาน :40.00%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร

(22.6). ปรับปรุงและทดแทน
กองควบคุมระบบคอม
เครื่องพิมพบัตรประจําตัวประชาชน พิวเตอร
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :40.00%

(23.1). กิจกรรมการเชื่อมโยงการ
ทํางานรวมกันระหวางแผนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(ไตรมาส 3)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
25

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

2.1.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ 2562

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

าน
ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ
ความพึง
พอใจ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
27

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

(รอยละ)

กร
ุงเ

28

(ระดับความพึง
พอใจ)

4.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

..

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ
คะแนน)

(ระดับคะแนน)

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

ท

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ห

..

ม

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

พ

26

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(25.1). กิจกรรมการติดตามการใช สํานักงานเลขานุการ
จายงบประมาณประจําปี (ความสําเร็จ
ของการเบิกจายเงินงบประมาณใน
ภาพรวม)
ความกาวหน าของงาน :1.70%

คร

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :2/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6/8

(ไตรมาส 3)

(25.2). ความสําเร็จของการจัดทํางบ สํานักงานเลขานุการ
การเงิน และรายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี  (งบทรัพยสิน
)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ความกาวหน าของงาน :50.00%
(25.3). คะแนนของความสําเร็จของ สํานักงานเลขานุการ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
ความกาวหน าของงาน :60.00%
(26.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
พอใจของผูรับบริการตอการให
บริการของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานเลขานุการ

(27.1). การลดใชพลังงานไฟฟ า
สํานักงานเลขานุการ
ภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
(หนวยงานและสวนราชการในศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(27.2). การปรับปรุงประสิทธิภาพ กองสารสนเทศภูมิ
การใหบริการพิจารณาโครงการดาน ศาสตร
เทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานที่
เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพ
มหานคร (รักษารอบ)
ความกาวหน าของงาน :12.00%

(28.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานเลขานุการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

กลยุทธ

ระดับ

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

5.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ
(รอยละความ
ความ
สําเร็จที่เทียบเป็ น
สําเร็จที่
ระดับคะแนน)
เทียบเป็ น
ระดับ
คะแนน)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(29.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

คร

มิติท่ี

-

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 29 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

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

ห

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กร
ุงเ

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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