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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

5

6

ระดับความสําเร็จของหนวยงานใน
การนํ าขอมูลตัวชว
ี้ ัดระดับเมืองไปใช
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร

7.0.

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

50.00
(จํานวน)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนเครือขายประชาคมที่เป็ นทางการ
เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
วางแผนตัดสินใจและติดตามตรวจสอบการ
ทํางานของกรุงเทพมหานคร
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครมีแผนยุทธศาสตรที่
สอดคลองกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(รอยละ)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

(จํานวน)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ระดับ)

1/7

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงานลาสุด

ห

รอยละของบุคลากรที่ผานการพัฒนาใน
ดานการบริหารแผนและการประเมินผล

เป าหมาย

ม

3

(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ระดับ

พ

2

รอยละของนักวิเคราะหนโยบายและแผน
และนักวิชาการคอมพิวเตอรสังกัดสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผลไดรับการ
พัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค

กลยุทธ

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(2.1). โครงการเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานการบริหารแผน
ยุทธศาสตรสําหรับผูบริหาร
ความกาวหน าของงาน :38%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(3.1). กิจกรรมการตรวจสอบ
ปรับปรุงและสนับสนุนการใชขอมูล
เพื่อการวางแผนยุทธศาสตรและ
/หรือการพัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :17%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(2.2). โครงการเสริมสรางความรู
กองยุทธศาสตรบริหาร
ความเขาใจดานการบริหารสําหรับ
จัดการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนและผู
ที่เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :20%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(5.1). กิจกรรมตรวจสอบการนํ าตัวชี้ กองยุทธศาสตรบริหาร
วัดจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร จัดการ
ไปสูแผนของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :30%

(ไตรมาส 3)

(6.1). โครงการจัดทําแผนพัฒนา
กองยุทธศาสตรบริหาร
กรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี  ระยะ จัดการ
ที่ 3 (พ.ศ.2566-2570)
ความกาวหน าของงาน :60%

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

10

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของหนวยงานที่
สามารถจัดทําแผน รายงานผลและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงานผานระบบบริหารจัดการแผน
พัฒนากรุงเทพมหานคร(BMA Digital
Plans) ตามเวลาที่กําหนด (รอยละ 100)
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของเรื่องที่มี
การนํ าเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานครตาม
ขอเสนอของเครือขายนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

0.0.

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(9.1). กิจกรรมสนับสนุนการบริหาร กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการแผนของหนวยงาน (กยบ.) จัดการ
ความกาวหน าของงาน :40%

(10.1). กิจกรรมการจัดตงั ้ และ
กองยุทธศาสตรเศรษฐ
พัฒนาเครือขายนักวิเคราะหนโยบาย กิจ การเงิน และการ
และแผนกรุงเทพมหานคร
คลัง
ความกาวหน าของงาน :25%

กร
ุงเ

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

ผลงานลาสุด

าน

รอยละของผูเขาอบรมสามารถนําความรูที่
ไดไป บูรณาการการบริหารแผน
ยุทธศาสตรของหนวยงาน ไดตามแนวทาง
ที่กําหนด

เป าหมาย

ห

9

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ม

8

รอยละของผูเขา รับการอบรมมีความรู
ความเขาใจตามเกณฑ ที่กําหนด

กลยุทธ

พ

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กรุงเทพมหานครยืนยันความพรอมในการ
รับถายโอนภารกิจของหนวยงานของรัฐตอ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย
กระจายอํานาจ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

5.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

15

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

(กองยุทธศาสตรสาธารณสุขและสิ่งแวด
ลอม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนแผนการพัฒนายุทธศาสตรบูรณ
าการการจัดการภูมิทัศนเมืองอยางยงั ่ ยืน
ดวยเครือขายความรวมมือเพื่อการจัด
ระเบียบเมือง

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

0.0.

2.0.

(ไตรมาส 3)

(11.2). กิจกรรมการพัฒนาความ
กองยุทธศาสตรเศรษฐ
สามารถของหนวยงานในการดําเนิน กิจ การเงิน และการ
การตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน คลัง
ตามกฎหมายกระจายอํานาจ
ความกาวหน าของงาน :40%
(11.3). กิจกรรมระดมความคิดเห็น กองยุทธศาสตรเศรษฐ
เพื่อจัดทํายุทธศาสตรการกระจายอ กิจ การเงิน และการ
ํานาจฯ
คลัง
ความกาวหน าของงาน :40%

ห

5.0.

(รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

2.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(1 ฉบับ)

(1 ฉบับ)

(กองยุทธศาสตรสาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(11.1). กิจกรรมการประสานขอรับ กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการ กิจ การเงิน และการ
กําหนดขน
ั ้ ตอนการกระจายอํานาจฯ คลัง
ฉบับที่ 1 และ 2
ความกาวหน าของงาน :40%

ม

0.00
(รอยละ)

พ

ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจของ
กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต
(Output)

ท

14

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

5.0.

กร
ุงเ

13

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
ภารกิจที่ไดรับการถายโอนตามกฎหมาย
กระจายอํานาจ

าน

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

12

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

3/7

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(14.1). กิจกรรมบูรณาการเครือขาย กองยุทธศาสตร
ความรวมมือการจัดการปัญหา
สาธารณสุขและสิ่งแวด
สาธารณะดานสิ่งแวดลอมของ
ลอม
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :30%

(ไตรมาส 3)

(15.1). กิจกรรมสนับสนุนการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนายุทธศาสตร
บูรณาการการจัดการภูมิทัศนเมือง
อยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :10%

กองยุทธศาสตร
สาธารณูปโภคพ้ น
ื ฐาน

ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

16

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกสสําหรับใหบริการประ
ชาชน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของจํานวนระบบ
สารสนเทศที่ใชประโยชนจากระบบบริหาร
ความมน
ั ่ คงฯ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

าน

7.0.

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการแกไขระบบ
เครือขายขัดของไดภายในเวลาที่กําหนด
(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

กองพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร

(ไตรมาส 3)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

(16.3). โครงการพัฒนาระบบบริการ กองพัฒนาระบบงาน
ภาครัฐ
คอมพิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :25%
(17.1). โครงการพัฒนาระบบยืนยัน กองพัฒนาระบบงาน
และตรวจสอบตัวบุคคลในระบบดิจิ คอมพิวเตอร
ทัล
ความกาวหน าของงาน :25%

(ไตรมาส 3)

(18.1). กิจกรรมการตรวจสอบความ กองควบคุมระบบคอม
คืบหน าของการติดตงั ้ ระบบ
พิวเตอร
สารสนเทศภายในศูนยขอมูล
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :60%

50.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ
(รอยละความ
ความ
สําเร็จของจํานวน
สําเร็จของ ระบบสารสนเทศ
จํานวน
ทีใ่ ชประโยชน)
ระบบ
สารสนเทศ
ที่ใชประ
โยชน)

(19.1). เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร กองควบคุมระบบคอม
จัดการความมน
ั ่ คงของศูนยขอมูล พิวเตอร
และเครือขายส่ อ
ื สารกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :50%

(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

80.00
(รอยละ)

ห

รอยละของระบบสารสนเทศที่ติดตงั ้ และให
บริการไดในศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต
(Output)

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

พ

18

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในภาพรวม
ของกรุงเทพมหานคร

(16.1). โครงการพัฒนาระบบศูนย
รับคําขออนุญาตของกรุงเทพมหา
นคร (BMA OSS)
ความกาวหน าของงาน :25%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(16.2). โครงการพัฒนาระบบบริหาร กองพัฒนาระบบงาน
จัดการเพื่อวิเคราะหฐานขอมูลขนาด คอมพิวเตอร
ใหญ
ความกาวหน าของงาน :25%

ท

17

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

80.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ
(รอยละความ
ความ
สําเร็จของการ
สําเร็จของ แกไขระบบเครือ
การแกไข ขายขัดของได)
ระบบเครือ
ขาย
ขัดของได)
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(20.1). ปรับปรุงระบบเครือขาย
สื่อสารภายในของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :90%

กองควบคุมระบบคอม
พิวเตอร
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ระดับ

7.0.

ผลผลิต
(Output)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

22

23

รอยละความสําเร็จของการใหคําปรึกษา
แนะนํา หนวยงานใหดําเนินกิจกรรม/โครง
การ สอดคลองกับสถาปั ตยกรรมองคกร
กรุงเทพมหานคร
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของโครงการที่เป็ นงานประจําของ
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลที่ดําเนิน
การสําเร็จตามเป าหมายที่กําหนด

100.00
(รอยละ )

(รอยละ )

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(22.1). โครงการศึกษาและวิเคราะห กองสารสนเทศภูมิ
สถาปั ตยกรรมองคกรดาน
ศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลัก
ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 1
ความกาวหน าของงาน :35%
(23.1). กิจกรรมการจัดทําขอมูล
สถิติกรุงเทพมหานคร(งบประมาณ
ประจํา)(กยบ.)
ความกาวหน าของงาน :25%

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(23.2). กิจกรรมการจัดประชุมแนว กองยุทธศาสตรเศรษฐ
ดิ่งนักวิเคราะหนโยบายและแผน
กิจ การเงิน และการ
ความกาวหน าของงาน :40%
คลัง
(23.3). จัดหาระบบคอมพิวเตอร
กองควบคุมระบบคอม
สําหรับปรับปรุงและทดแทนระบบ
พิวเตอร
ทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 10 สํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :30%
(23.4). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การการใชโปรแกรมประยุกตบนคลา พิวเตอร
วดเพื่อการบริหารจัดการสํานักงาน
ความกาวหน าของงาน :10%

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

ผลการดําเนิ นงาน

0.00
(ไตรมาส 3)
(รอยละ (รอยละของผูเขา
ของผูเขา รับก
 ารฝึกอบรม
รับการฝึก ผานตามเกณฑที่
อบรมผาน
กําหนด )
ตามเกณฑ
ที่กําหนด )

พ

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ม

(กองบริการระบบคอมพิวเตอร)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมผานตาม
เกณฑที่กําหนด

กลยุทธ

าน

21

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(23.5). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองบริการระบบคอม
การการเขียนโปรแกรมมิ่งเบื้องตน พิวเตอร
ดวยบล็อกโปรแกรมมิ่ง
ความกาวหน าของงาน :5%
(23.6). โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กองสารสนเทศภูมิ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (กสศ) ศาสตร
ความกาวหน าของงาน :35%
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
27

28

29

ผลงานลาสุด

5.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

5.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

ระดับความสําเร็จของการสรางนวัตกรรมที่
เกิดจากความรวมมือในการพัฒนาเมือง
ระหวางกรุงเทพมหานครกับสถาบันการศึก
ษา
(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)
มิติที่ :5/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือใหบริการ

(ไตรมาส 3)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

กองยุทธศาสตรบริหาร
จัดการ

(25.1). กิจกรรมกําหนดหลักเกณฑ กองยุทธศาสตรเศรษฐ
รูปแบบในการนํ างบประมาณแบบมี กิจ การเงิน และการ
สวนรวม
คลัง
ความกาวหน าของงาน :10%

าน

(กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(24.1). กิจกรรมการการสรางเครือ
ขายประชาสังคมเพื่อรวมผลักดัน
การพัฒนาเมือง
ความกาวหน าของงาน :30%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(ไตรมาส 3)

(กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีการกําหนดหลักเกณฑรูปแบบใน
การนํ าระบบงบประมาณแบบมีสวนรวมมา
ใชในระบบงบประมาณ กทม.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -

(26.1). โครงการจัดทําคลังขอมูล
เปิ ดของยานรัตนโกสินทร (Open
Data Platform) (กสศ.)
ความกาวหน าของงาน :30%

ห

26

เป าหมาย

ม

25

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขาย
ประชาสังคมเพื่อรวมผลักดันการพัฒนา
เมือง (ตัวชว
ี้ ัดบูรณาการ)

กลยุทธ

ท

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(27.1). โครงการพัฒนานวัตกรรม สํานักงานเลขานุการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :20%

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ระดับ)

(กองสารสนเทศภูมิศาสตร)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

(29.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล (กสศ)
ความกาวหน าของงาน :35%

กองสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

-

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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