ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานเลขานุการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

5.00 (ระดับที่ 5)

(ระดับที่ 5)

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 ()

()

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 14,700,000 บาท)

าน

รอยละเรื่องที่คลินิกใหคําปรึกษาการ
ปฏิบัติงานออนไลน 24 ชัว
่ โมง
สามารถใหคําปรึกษาการปฏิบัติงาน
แกหนวยงานไดแลวเสร็จภายใน 1
วัน นับแตวันที่หนวยงานโพ
สตคําถามหรือเรื่องที่ขอรับคําปรึกษา
และหนวยงานมีความพึงพอใจใน
การใหคําปรึกษา ตัง้ แตระดับมากข้ น
ึ
ไป

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผูรับผิดชอบ
-

(1) โครงการคลินิกใหคําปรึกษาการปฏิบัติ งานออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 ()

()

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(1) ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

มิติที่ 1

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

4.1 ความสําเร็จในการเสนอ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

()

ผลลัพธ
(Outcome)

0.00 ()

ผลลัพธ
(Outcome)

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห
เรื่องรองเรียนจากประชาชนที่รับแจง
ผานศูนย กทม. 1555 ที่มีผลกระ
ทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

()

0.00 ()

100.00 ()

0.00 ()

(1) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจาหน าที่รักษาความปลอด
ภัย ที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 8 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
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(1) โครงการสํารวจจุดบริการ
หองนํ้ าสาธารณะในอาคารศาลาวาการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการตามมาตรฐาน
หองนํ้ าสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

()

(1) 5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

()

(1) ระบบการประสานงานและการติดตาม เรื่องรองเรียนระหวางศูนยเรื่องราวรอง
ทุกขกับหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครผานชองทาง Line
Official Account
(งบประมาณ 0 บาท)

()

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

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

ผูรับผิดชอบ

คร

0.00 ()

โครงการ/กิจกรรม

าน

รอยละจุดบริการหองนํ้ าสาธารณะใน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครดําเนิน
การตามมาตรฐานหองนํ้ าสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานเลขาปลัดกรุงเทพมหา
นคร)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจา
หน าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติ
งาน ณ ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเรื่อง
รองเรียนและการวิเคราะหเรื่องรองเรียน
จากประชาชนที่รับแจงผานศูนยกทม.
1555
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

ขอมูล ณ วันท่ี 5-12-2021

** 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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