แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผูตรวจราชการ สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ระดับความสําเร็จในการถายทอดความรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการของกองงาน
ผูตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหา
นคร เพื่อเป็ นผูปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัดงานประจําพื้นฐาน

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(1.1). กิจกรรมจัดทําคูมือประกอบ
การตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน
สอบสวน ของผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการนํ าไปประยุกต
ใชในการตรวจราชการ โดยเจาหน าที่รวม
ออกตรวจราชการกับผูตรวจราชการระดับ
เขต และลงขอมูลการรวมออกตรวจใน
ระบบสารสนเทศที่จัดทําขึ้นจนถึงเดือน
พฤษภาคม 2564

(2.1). กิจกรรมการออกแบบและใช กองงานผูตรวจราชการ
ระบบสารสนเทศชวยสนับสนุนเจา
หน าที่ ในการรายงานผลการรวม
ออกตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน TN สรุปปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงาน และประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน โดยคณะผูเขาอบรมรวม
กันนําความรูที่ไดรับไปจัดทําเป็ นผลงาน
หรือโครงการ จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
หรือ 1 ฉบับ

(3.1). กิจกรรมการถายทอดความรู กองงานผูตรวจราชการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพขาราชการ
ของกองงานผูตรวจราชการสํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นผู
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุน
ตัวชว
ี้ ัดงานประจําพื้นฐานทงั ้  4 โครงการ
/กิจกรรม สามารดําเนินการไดตามแผนที่
วางไวโดยเฉลี่ยคิดเป็ นรอยละ 67.50

กองงานผูตรวจราชการ

(4.1). โครงการสัมมนาเพื่อจัดทําราง กองงานผูตรวจราชการ
แผนการตรวจราชการของผูตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความกาวหน าของงาน :60%
(4.2). กิจกรรมการจัดทําขอมูล
ติดตามผลการตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :85%

กองงานผูตรวจราชการ

(4.4). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การรวมออกตรวจราชการของเจา
หน าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :95%

กองงานผูตรวจราชการ

(4.3). โครงการศูนยบริการการ
ตรวจราชการ
ความกาวหน าของงาน :90%

1/3

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) คณะทํางานฯ พิจารณาให
ความเห็นชอบเรียบรอยแลว อยูระหวางขอ
ความเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทาง
ปฏิบัติ และนําเสนอผูตรวจราชการเพื่อ
นํ าไปใชประกอบการตรวจสอบขอเท็จจริง
สืบสวน สอบสวน

าน

ระดับความสําเร็จในการออกแบบและใช
ระบบสารสนเทศชวยสนับสนุนเจาหน าที่ใน
การรายงานผลการรวมออกตรวจราชการ

เป าหมาย

ห

2

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการจัดทําคูมือ
ประกอบการตรวจสอบขอเท็จจริง สืบสวน
สอบสวน ของผูตรวจราชการกรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

กองงานผูตรวจราชการ
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7

8

9

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม
(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (คะแนน)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(คะแนน)

(รอยละ)

(รอยละ)

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

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) นํ าขอมูลเขาสูระบบครบถวน
แลว อยูระหวางการวิเคราะหและ
สังเคราะหขอมูลเพื่อใหผูตรวจราชการ
สามารถนําไปใชในการดําเนินงาน และ
ประกอบการตัดสินใจ

(5.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบฐาน กองงานผูตรวจราชการ
ขอมูลตามประเด็นการตรวจราชการ
แบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ ์
“การบริหารจัดการขยะ”
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) จัดทํารายงานเสนอปลัด
กรุงเทพมหานครเรียบรอยแลว อยูระหวาง
การสรุปประเด็นตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง และผู
ตรวจราชการสูง รอบที่ 1/2564 แจงให
หนวยงานดําเนินการ โดยดําเนินการแลว
50 หนวยงาน

(6.1). กิจกรรมการติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอสงั ่ การของปลัด
กรุงเทพมหานครจากรายงานการ
ตรวจราชการเฉพาะพ้ น
ื ที่
ความกาวหน าของงาน :75%

คร

7.0.

กร
ุงเ

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอสงั ่ การของปลัด
กรุงเทพมหานครจากรายงานการตรวจ
ราชการเฉพาะพ้ น
ื ที่

เป าหมาย

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสรางนวัตกรรม
เรียบรอยแลว และนํานวัตกรรมไปใชปร
ะุโยชน

กองงานผูตรวจราชการ

(7.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรม กองงานผูตรวจราชการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100%

ห

6

(กองงานผูตรวจราชการ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลตามประเด็น การตรวจราชการแบบ
บูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ ์ “การบริหาร
จัดการขยะ”

กลยุทธ

พ

5

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) รายจายตงั ้ แต 1/10/63 ถึง
17/6/64 รวม 36,020,875.59 บาท คิด
เป็ นรอยละ 60.28

(8.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
ความกาวหน าของงาน :69%

กองงานผูตรวจราชการ

(ไตรมาส 3) นํ าเขาขอมูลและปรับปรุง
(9.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด
ขอมูลใหมีคุณภาพเป็ นปัจจุบันอยาง
เก็บฐ
 านขอมูลของหนวยงาน
สมํ่าเสมอเรียบรอยแลว และนําขอมูลไปใช ความกาวหน าของงาน :100%
ประโยชนโดยนําเสนอผูตรวจราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําไปใชประกอบการ
ตรวจราชการ

กองงานผูตรวจราชการ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

คร

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

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

าน

ตําแหนง ............................................................

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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