ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลผลิต (Output)

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)

(ระดับ)

(1) 1.4 กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะหลัก ของบุคลากรดานการสงั ่ สมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
(งบประมาณ 0 บาท)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) 1.3 กิจกรรมการผลักดันการดําเนิน
งานและการติดตามผลการดําเนินการตาม
มติที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

1.1 ระดับความสําเร็จของการผลัก ผลผลิต (Output)
ดันใหหนวยงานดําเนินการแกไข
ปั ญหาเกี่ยวกับการกอสรางอาคารใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)

5.00 (ระดับ)

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)

1.5 รอยละความสําเร็จในการเผย
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
แพรขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)
(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

าน

1.3 ระดับความสําเร็จของการผลัก
ดันการดําเนินงานและการติดตาม
ผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม
คณะผูบริหารกรุงเทพมหานคร

5.00 (ระดับ)

ห

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา ผลผลิต (Output)
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการ
สัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
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(ระดับ)

(1) 1.1 กิจกรรมการผลักดันใหหนวยงาน ดําเนินการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) 5.2 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาและ จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ สผว.
กทม.
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) 1.5 กิจกรรมการเผยแพรขอมูลการ
เรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(หนังสือภายใน)
(งบประมาณ 0 บาท)

-
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มิติที่ 1

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

ผูรับผิดชอบ

(1) 1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบการจัด
เก็บเอกสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการและมีฐานขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูบริหารระดับหนวยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)

(รอยละ)

ม

ห

4.1 ความสําเร็จในการเสนอ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

เป าหมาย

(1) 4.1 โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บเอกสารดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับหนวยงานและระดับกรุงเทพ
มหานคร

ระดับความ
สําเร็จ

(รอยละ)

(1) 5.1 กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณ
ใหเป็ นไปตามเป าหมายที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

1.8 รอยละความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผู
บริหารแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

(รอยละ)

(1) 1.8 กิจกรรมการจัดทําหนังสือรับรอง
เงินเดือนเสนอผูบริหาร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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เป าหมาย

1.10 จํานวนครัง้ ของการเบิกจายคา ผลผลิต (Output) 100.00 (จํานวน
อาหารทําการนอกเวลาราชการของ
ครัง้ )
ขาราชการและลูกจางในสังกัด
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็ นไปดวยความ
ถูกตองและรวดเร็ว

ผลการดําเนิ น
งาน
(จํานวนครัง้ )

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)

1.9 รอยละความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
เตรียมเอกสารประกอบการประชุม
สภากรุงเทพมหานครแลวเสร็จ พ
รอมจัดสงใหผูบริหารกรุงเทพมหา
นคร สําหรับเป็ นขอมูลนําไปชแ
ี้ จง
ตอบขอซักถามของสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครในการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

พ

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)

1.6 จํานวนหนังสือภายในที่ผานการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ตรวจสอบจากสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานครเพื่อ
นํ าเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามมีความถูก
ตอง

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

(1) 1.10 กิจกรรมการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของงานการเงิน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร)

1.7 รอยละของการติดตามและ
อํานวยความสะดวกผูบริหารในงาน
พิธี/พระราชพิธี

(1) 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมสภากรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรองตรวจสอบ
หนังสือภายในเพื่อเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครพิจารณา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) 1.7 โครงการการติดตามและอํานวย
ความสะดวกผูบริหารในงานพิธี/พระราช
พิธี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ท

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

ม

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่
ปรึกษาผูวาฯ)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 13 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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