แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ป.1ความสําเร็จในการดําเนินโครงการงาน
ประจําของหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ห
ม
พ
อ.1/3รอยละความสําเร็จในการลดระยะ
เวลาในการส่ อ
ื สารภายในองคกรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/4

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.2). ป.1/3โครงการสัมมนาและ
สํานักงานเลขานุการ
ศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทอง สภา กทม.
ถิ่น
ความกาวหน าของงาน :10%
(1.3). ป.1/4โครงการสัมมนา
ระหวางสมาชิกสภา
กรุงเทพมหานครและผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(1.4). ป.1/5โครงการจัดงานวันสภา สํานักงานเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
สภา กทม.
ความกาวหน าของงาน :10%
(1.5). ป.1/6โครงการบริหารจัดการ สํานักงานเลขานุการ
เว็บไซตของสภากรุงเทพมหานคร สภา กทม.
เพื่อประชาสัมพันธงานของสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ท
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กร
ุงเ

2

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางดําเนินการตาม
(1.1). ป.1/2โครงการสัมมนาของ
สํานักงานเลขานุการ
แผนที่กําหนด -บางโครงการดําเนินการได สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อ
สภา กทม.
ลาชาวาแผนที่กําหนดเนื่องจากโควิด-19
เตรียมกําหนดแนวทางการพิจารณา
รางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง งบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความกาวหน าของงาน :100%

าน

(สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) อยูระหวางใชงานระบบ

(1.6). ป.1/7โครงการผลิตและเผย
แพรส่ อ
ื โทรทัศน วิทยุ และหนังสือ
พิมพ เพื่อประชาสัมพันธงานของ
สภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(2.1). อ.1/3โครงการลดระยะเวลา
ในการส่ อ
ื สารภายในองคกรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :100%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(1.7). ป.1/1โครงการสภา
กรุงเทพมหานครจําลอง
ความกาวหน าของงาน :70%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
อ.2/2รอยละความสําเร็จในการนํ าขอมูล
ความตองการจากเครือขายประชาคมเขต
เสนอสภากรุงเทพมหานครเพื่อนําไปสูการ
แกไข
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อ.1/2รอยละความสําเร็จในการใหความ
เห็นและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อ.5/1ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามขน
ั ้ ตอนที่ 1-5
เรียบรอยแลว และอยูระหวางการตรวจ
สอบขน
ั ้ ตอนที่ 3 จัดทําแนวทาง
การนํ าความรูที่ไดจากการเดินทางไปศึกษา
ดูงาน ณ ตางประเทศที่ผานมา มาประยุกต
ใช

าน

(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

อ.2/1รอยละความสําเร็จในการพัฒนาเครือ
ขายความรวมมือในพ้ น
ื กรุงเทพมหานคร
กับจังหวัดปริมณฑล

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). อ.1/1-1โครงการใหการ
สํานักงานเลขานุการ
ตอนรับคณะผูแทนจากตางประเทศ สภา กทม.
ในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :25%

คร

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3) -ชลอการดําเนินโครงการ
เนืองจากสถานการณการระบาดของโควิด
19 ระลอกใหม -จัดทําหนังสือไปยัง อบจ.
สมุทรปราการเพื่อขอหารือการดําเนินโครง
การฯ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

(3.2). อ.1/1-2โครงการเขารวมการ สํานักงานเลขานุการ
ประชุมหรือกิจกรรมที่จัดโดยเมือง สภา กทม.
หรือองคการระหวางประเทศของ
สภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :25%
(4.1). อ.2/1โครงการบูรณาการการ สํานักงานเลขานุการ
บริหารจัดการกรุงเทพมหานครรวม สภา กทม.
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
จังหวัดปริมณฑลที่เป็ นพ้ น
ื ที่รอยตอ
กับกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10%

(ไตรมาส 3) ชลอการดําเนินการ เนื่องจาก (5.1). อ.2/2โครงการสภา
ยังคงมีสถานการณการแพรระบาดของโค กรุงเทพมหานครพบประชาชน
วิด 19
ความกาวหน าของงาน :50%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

(ไตรมาส 3) เดือนมกราคม มี 2 เรื่อง
เดือนกุมภาพันธ มี 2 เรื่อง เดือนมีนาคม
ไมมีขอหารือ หรือ ใหความเห็น สมาชิกฯ
เดือนเมษายนไมมีขอหารือ หรือ ใหความ
เห็น สมาชิกฯ เดือนพฤษภาคมไมมีขอหา
รือ หรือ ใหความเห็น สมาชิกฯ เดือน
มิถุนายนไมมีขอหารือ หรือ ใหความเห็น
สมาชิกฯ

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

ม

4

ระดับ

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

อ.1/1รอยละความสําเร็จในการนํ าความรูที่
ไดจากการประสานความรวมมือระหวาง
ประเทศไปสูการปฏิบัติ

กลยุทธ

ท

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/4

(ไตรมาส 3) เบิกจายงบประมาณ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2564 ยอดเบิกจายในภาพ
รวม ไดรอยละ 46.95 โดยมีการเบิกจาย
ใน 5 หมวดรายจาย ดังนี้ 1.หมวดคาตอบ
แทน ใชสอย และวัสดุ ไดรอยละ 55.21,
2.หมวดคาสาธารณูปโภค ไดรอยละ 43.
23, 3.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอ
สราง ไดรอยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุด
หนุน ไดรอยละ -, 5.หมวดรายจายอ่ น
ื  ได
รอยละ 1.28

(6.1). อ.1/2โครงการใหความเห็น
และใหคําปรึกษาดานกฎหมายแก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

(7.1). อ.5/1กิจกรรมการเบิกจายงบ สํานักงานเลขานุการ
ประมาณในภาพรวม
สภา กทม.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ความกาวหน าของงาน :52%

ขอมูล ณ วันท่ี 29-09-2021

9

อ.5/2ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(สํานักงานเลขานุการสภา กทม.)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

อ.4ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน (Innovation Base)

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) มีก
 ารนํ าขอมูลไ ปใชป
 ระโยชน
ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็ นที่
ประจักษและสามารถตรวจสอบไดอยาง
เป็ นรูปธรรม และไดสงเอกสารพรอมหลัก
ฐานไปยัง สยป เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 2
2 มิถุนายน 2564

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(8.1). อ.5/2โครงการพัฒนาและจัด สํานักงานเลขานุการ
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ สภา กทม.
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) -อยูระหวางการใชงานระบบ มีการยกเลิกการดําเนินการแบบเดิม และ
ใหใชระบบการบริหารจัดการหองประชุมใน
การจองหองประชุม และเตรียมความ
พรอมที่เกี่ยวกับการประชุมทงั ้ หมด

(9.1). อ.4โครงการนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100%

สํานักงานเลขานุการ
สภา กทม.

-

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 9 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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าน

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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