สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการถายทอด
ความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ขาราชการของกองงานผูตรวจราช
การ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็ นผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลตามประเด็น การตรวจ
ราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผล
สัมฤทธิ ์ “การบริหารจัดการขยะ”
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(2.1). กิจกรรมการออกแบบและใชระบบ
สารสนเทศชวยสนับสนุนเจาหน าที่ ในการ
รายงานผลการรวมออกตรวจราชการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองงานผูตรวจราชการ

5.00
(ระดับ)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมจัดทําคูมือประกอบการตรวจสอบ ความกาวหน าของงาน :100%
ขอเท็จจริง สืบสวน สอบสวน ของผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
2/26/2021 : อยูระหวางการจัดทําหลักเกณฑ
และแนวทางปฏิบัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองงานผูตรวจราชการ

าน

(ระดับ)

ห

ระดับความสําเร็จในการออกแบบ
และใชระบบสารสนเทศชวย
สนับสนุนเจาหน าที่ในการรายงานผล
การรวมออกตรวจราชการ

5.00
(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

2

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
ประกอบการตรวจสอบขอเท็จจริง
สืบสวน สอบสวน ของผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

** กองงานผูตรวจราชการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

ความกาวหน าของงาน :100%
2/26/2021 : อยูระหวางการนํ าไปประยุกตใชใน
การตรวจราชการ โดยเจาหน าที่รวมออกตรวจ
ราชการกับผูตรวจราชการระดับเขต และลง
ขอมูลการรวมออกตรวจในระบบสารสนเทศที่จัด
ทําขึ้นของเดือนมกราคม 2564

(3.1). กิจกรรมการถายทอดความรูเพื่อพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100%
ศักยภาพขาราชการของกองงานผูตรวจราชการ
สํานักปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นผูปฏิบัติงาน 2/26/2021 : อยูระหวางการจัดทําแผน TN และ
แบบมืออาชีพ
เตรียมความพรอมในการอบรม โดยศึกษา
คนควาขอมูล และกําหนดตัวบุคคล/วิทยากรที่จะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ถายทอดความรูตามที่ไดทํา TN ไว
:: กองงานผูตรวจราชการ
(4.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานขอมูลตาม
ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ ์ “การบริหารจัดการขยะ”

ความกาวหน าของงาน :100%
2/26/2021 : อยูระหวางการทดสอบระบบ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองงานผูตรวจราชการ
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(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(5.1). กิจกรรมการติดตามผลการดําเนินการตาม ความกาวหน าของงาน :75%
ขอสงั ่ การของปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงาน
การตรวจราชการเฉพาะพ้ น
ื ที่
2/26/2021 : อยูระหวางการวิเคราะหขอมูลและ
จัดทําประเด็นการตรวจราชการเฉพาะพ้ น
ื ที่ รอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ที่ 1/2564
:: กองงานผูตรวจราชการ

(ระดับ)

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 5 ตัวชว
ี้ ัด //

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการติดตามผล
การดําเนินการตามขอสงั ่ การของ
ปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงาน
การตรวจราชการเฉพาะพ้ น
ื ที่

เป าหมาย

คร

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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