ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงบประมาณกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

ระดับความสําเร็จการจัดทําแผนงบ
ประมาณระยะปานกลาง

ผลผลิต (Output)

(สํานักงานระบบงบประมาณ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

ม

(สํานักงานระบบงบประมาณ)

รอยละความสําเร็จในการจัด
ผลผลิต (Output)
5.00 (ความ
ทําระบบการจัดการงบประมาณแบบ
สําเร็จในการจัด
มุงเน นผลงานของสํานักงบประมาณ
ทําระบบการ
กรุงเทพมหานคร
จัดการแบบมุง
เน นผลงาน )
(สํานักงานระบบงบประมาณ)

กร
ุงเ

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

โครงการ/กิจกรรม

(การจัดทําแผน
งบประมาณระยะ
ปานกลาง หมาย
ถึง การจัดทํากรอ
)

ระดับความสําเร็จในการจัด
ผลผลิต (Output)
5.00 (ความ
(ความสําเร็จใน
ทําระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
สําเร็จในการจัด การจัดทาํ ระเบียบ
การกําหนดประเภทรายรับ-รายจาย
ทําระเบียบ กทม. กทม. วาด
 วยการ
และการปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ
วาดวยการ
กําหนดปร)
พ.ศ. .......
กําหนดปร)

ท

มิติที่ 1

5.00 (การจัด
ทําแผนงบ
ประมาณระยะ
ปานกลาง หมาย
ถึง การจัดทํากรอ
)

พ

มิติที่ 1

เป าหมาย

าน

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

(ความสําเร็จใน
การจัดทําระบบ
การจัดการแบบ
มุงเน นผลงาน )

(1) กิจกรรมการตรวจสอบและทบทวน
กฎหมายระเบียบวิธีการงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับระบบงบ
ประมาณแบบมุงเน นผลงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

-

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ จัดการงบประมาณแบบมุงเน นผลงานของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(BMA
PBIS:Performance- based Budgeting
Information System)
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการงบประมาณแบบมุงเน นผลงานของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
จัดการงบประมาณแบบมุงเน นผลงานของ
สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 5

4.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลผลิต (Output) 100.00 (ตามที่
และพัฒนานวัตกรรมระบบงานงบ
สกก. กําหนด)
ประมาณของหนวยงาน
ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (ตามที่
สงม. กําหนด)

(สํานักงานเลขานุการ)

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ ผลผลิต (Output) 100.00 (ตามที่
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
สยป. กําหนด)
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ

กร
ุงเ

(กองวิเคราะหงบประมาณ 6)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมเรงรัดติดตามงบประมาณของ หนวยงานใหสามารถกอหนี้ผูกพันได
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(สํานักงานระบบงบประมาณ)

(สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

(ตามที่ สกก.
กําหนด)

(1) การเพิมประสิทธิภาพและพัฒนา
นวัตกรรมระบบงานงบประมาณของหนวย
งาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(ตามที่ สงม.
กําหนด)

(1) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ตามที่ สยป.
กําหนด)

(1) การพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ห

มิติที่ 5

รอยละของจํานวนเงินที่มีการเงินงบ ผลผลิต (Output)
ประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว
เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 แบบไมมีหนี้ (ไมรวม
มหาวิทยาลัยนวมินฯ และการ
พาณิชยของ กทม.)

เป าหมาย

ม

มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 7 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

-

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

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

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

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