** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: (New) ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (กสน.)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
-------- ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3. คำนิยาม :
:: 1. ชุดข้อมูล หมายความว่า การนำข้อมูลจากหลายแหล่งมารวบรวม เพื่อจัดเป็นชุดให้ตรงตามลักษณะโครงสร้างของข้อมูล
2. บัญชีรายการข้อมูล หมายความว่า เอกสารแสดงบรรดารายการของชุดข้อมูล
ที่จำแนกแยกแยะโดยการจัดกลุ่มหรือจัดประเภทข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของหน่วยงาน
3. ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล (Data file)
4. คำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตา (Metadata) หมายถึง ข้อมูลที่ใช้อธิบายข้อมูล โดยระบุรายละเอียดแหล่งข้อมูล
หรือคำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งจัดทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทราบว่าข้อมูลมาจากแหล่งใด มีรูปแบบอย่างไร
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)
4. วิธีการคำนวณ :
:: ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (สำนักงาน ก.ก.)
5. เป้าหมาย : 10 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 10.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลภาครัฐ แล้ว ดังนี้
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักการระบายน้ำ คำสั่งสำนักการระบายน้ำ ที่ 865/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2563
2.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ
3.จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog)
4.พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ (จำนวน 1 เรื่อง) เรื่อง ระบบพัฒนา คู/คลอง กรุงเทพมหานคร
5.ส่งเอกสารองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ไปยัง สยป.ตามหนังสือ สำนักการระบายน้ำ ด่่วนที่สุด ที่ กท 1003/4179 ลว. 25 ธ.ค. 63
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือนให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 7 ตาราง
(โดยตารางสถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลักฯไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในเดือน ม.ค.-ก.พ.64)
2.จัดทำคำอธิบายข้อมูล (metadata) ลงแบบฟอร์ม และลงในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง
3.ปรับปรุงพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ในระบบฐานข้อมูล 5.2 จำนวน 34 เรื่อง
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (เม.ย.-พ.ค. 64) ให้เป็นปัจจุบัน
2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 ตาราง
3.ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ฯ ให้ สยป. ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท 1003/1863 ลว 29
มิ.ย.64
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายเดือน (ก.ค.-ก.ย. 64) ให้เป็นปัจจุบัน
2.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลรายปี (ปี 64) ให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 9 ตาราง
3.ส่งเอกสาร ขั้นตอนที่ 5 การให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1003/ก.3 ลว. 17 ส.ค. 64
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ตามกรอบธรรมาภิบาลภาครัฐ/ ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล และพจนานุกรมข้อมูล/ ขั้นตอนที่
3 ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน/ ขั้นตอนที่ 4 นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนที่ 5
ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

หน้าที่1/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2021, 4:43 am)
0000000000-27-11-2564

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
:: ความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และคำแนะนำของผู้ประสานงานจาก สยป.
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: การเสนอพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการต่างๆ ต้องใช้เวลาในการพิจารณา
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: บันทึกข้อมูลลงใน "ระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตัวชี้วัดที่ 5.2" ที่ http://dp1.bangkok.go.th/bma5.2

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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