
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์

   1 1 -

ความสำเร็จในการสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาก

ารมุ่งผลสัมฤทธิ์

.. 80.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1)

ร่วมออกตรวจกับผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ 1/2561(ไตรมาส 2)

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยรับการตรวจ

ในการตรวจราชการรอบที่ 1/2562

เพื่อจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมของเขตตรวจราชก

าร 1-6(ไตรมาส 3) -จัดทำร่างรายงานฯ ภาพรวม

กำหนดนำเสนอคณะผู้ตรวจราชการในเดือนมิถุนายน

2562(ไตรมาส 4) เสนอรายงานการตรวจราชการฯ

ในที่ประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเ

ห็นชอบ

และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนและติ

ดตามผลการตรวจราชการ

ที่มีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเพื่อเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 62

(1)1 -

กิจกรรมสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤ

ทธิ์ ประเด็น ?การบริหารจัดการขยะ?
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   2 2 -

ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการให้

บริการของหน่วยงาน 

.. 80.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) สรุปข้อมูล

และเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อดำเนินการ(ไตรมาส 2)

รวบรวมข้อมูลการดำเนินการครบถ้วนแล้วทั้ง 77

หน่วยงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานสรุปในภาพรวมเส

นอผู้บริหาร(ไตรมาส 3)

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ต

รวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียบร้อยแล้ว

โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ

100(ไตรมาส 4)

-จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอหัวหน้าผู้ต

รวจราชการ เพื่อนำเสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

เรียบร้อยแล้ว

โดยหน่วยงานมีการดำเนินการครบถ้วนร้อยละ 100

(1)2 -

กิจกรรมสรุปผลการดำเนินการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพการใ

ห้บริการของหน่วยงาน

ตามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยง

านกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณที่ผ่านมา

040800002562-2-10-2562หน้าที่ 2/12 พิมพ์เมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา  12:24:31 น.



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   3 3 -

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจราชการขอ

งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

.. 80.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1)

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดจัดการประชุมในเดือนมกราคม

2562(ไตรมาส 2) ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ม.ค.

62 และกำหนดประชุมครั้งต่อไปในเดือนเมษายน 62

เพื่อพิจารณาร่างแผนการตรวจราชการฯ

โดยกำหนดจัดโครงการสัมมนาในวันที่ 14 มิ.ย.

62(ไตรมาส 3) -จัดโครงสัมนาฯ วันที่ 19 มิถุนายน

2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 235 คน(ไตรมาส 4)

จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฯ

เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

(1)3 -

โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตร

วจราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   4 4 -

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่สนั

บสนุนการตรวจราชการ

.. 80.00 ร้อยละ 99.82 (ไตรมาส 1)

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแบบสอบถาม(ไตร

มาส 2) จัดเตรียมเครื่องมือในการสำรวจ(ไตรมาส 3)

-จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ(ไตรมาส 4)

-สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ

99.82

(1)4 -

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการตรวจที่มีต่อเจ้าหน้

าที่สนับสนุนการตรวจราชการ
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   5 5 -

ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากา

รตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

.. 80.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเดือน พ.ย.

2561 กำหนดดำเนินโครงการประมาณต้นปี

2562(ไตรมาส 2)

1.แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขออนุมัติโครงการ

ฯ ให้ สพข.

2.เตรียมการในส่วนของดารประสานวิทยากรและสถา

นที่(ไตรมาส 3)

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4)

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

(1)5 -

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนา

การตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

   6 6 -

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการ

กรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ

ในด้านการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร

.. 80.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อเดือน พ.ย. 61

โดยกำหนดดำเนินโครงการประมาณต้นปี

2562(ไตรมาส 2)

ดำเนินการร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างสรรหาวิทยากร

และสถานที่จัดโครงการ(ไตรมาส 3)

-กำหนดดำเนินโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2562

รวม 8 วันทำการ(ไตรมาส 4)

-ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

(1)6 -

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครและ

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการในด้านการตรวจราชการ

ของกรุงเทพมหานคร

2. ตัวชี้วัดงานประจำ
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   1 1 -

รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจำปีงบประมา

ณ พ.ศ. 2561 (Annual Report)

.. 1.00 รายงาน 100.00 (ไตรมาส 1) รวบรวมข้อมูลการตรวจราชการรอบที่

1-2 ประจำปี 2560

และจัดทำรายงานในภาพรวม(ไตรมาส 2)

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหาน

ครเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 3)

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหาน

ครเรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4)

ดำเนินการจัดทำรายงานและเสนอปลัดกรุงเทพมหาน

ครเรียบร้อยแล้ว

(1)7 -

กิจกรรมจัดทำรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Annual Report)

   2 2 -

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการสำรวจความพึง

พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเ

ทพมหานคร

.. 90.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ผู้รับจ้าง

(วิทยาลัยบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์)

จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการในปี 2562 ในวันที่ 17

และ 19 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส

เขตห้วยขวาง(ไตรมาส 2)

-ผู้รับจ้างดำเนินการวิเคราะห์และประเมินผลการสำร

วจ รอบที่ 1 และส่งรายงานสรุปผล

-อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้รับจ้าง งวดที่

2(ไตรมาส 3) -สำรวจความพึงพอใจ รอบที่ 2(ไตรมาส

4) -ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว 2

รอบ

(1)8 -

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานก

รุงเทพมหานคร
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   3 มิติที่ 2 (2.1.1)

ร้อยละของความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน(ไตรมาส 2)

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วจำนวน 2

รายการ ได้แก่ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 24 เครื่อง

2.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2

คัน(ไตรมาส 3)

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วจำนวน 2

รายการ ได้แก่ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 24 เครื่อง

2.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2

คัน(ไตรมาส 4)

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วจำนวน 2

รายการ ได้แก่ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

(ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 24 เครื่อง

2.รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 2

คัน

(1)มิติที่ 2 (2.1.1)

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(การก่อหนี้ผูกพัน)
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   4 มิติที่ 2 (2.1.2)

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรว

ม

.. 90.00 ร้อยละ 90.00 (ไตรมาส 1) เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

6.75(ไตรมาส 2) เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

38.29(ไตรมาส 3) เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

57.08(ไตรมาส 4) เบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ

79.49 (ณ 31 ส.ค. 62)

(1)มิติที่ 2 (2.1.2)

กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

(การเบิกจ่ายงบประมาณฯ)

   5 มิติที่ 2 (2.1.3) ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี .. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี(ไตรมาส 2)

ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี(ไตรมาส 3)

-ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี(ไตรมาส 4)

-ไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

(1)มิติที่ 2 (2.1.3) กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

   6 มิติที่ 2 (2.2)

คะแนนของความสำเร็จในการจัดทำงบการเงิน

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1)

ส่งบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ

มหานคร

เพื่อจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเท

พมหานคร เรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 2)

ส่งบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ

มหานคร

เพื่อจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเท

พมหานคร เรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 3)

ส่งบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ

มหานคร

เพื่อจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเท

พมหานคร เรียบร้อยแล้ว(ไตรมาส 4)

ส่งบัญชีทรัพย์สินให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพ

มหานคร

เพื่อจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักปลัดกรุงเท

พมหานคร เรียบร้อยแล้ว

(1)มิติที่ 2 (2.2)

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   7 มิติที่ 2 (2.3)

ระดับความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ย

งและการควบคุมภายใน

.. 7.00 ขั้นตอน 7.00 (ไตรมาส 1) ส่งตาราง SR1 SR2 ให้ สตน. เมื่อวันที่

30 พ.ย. 61(ไตรมาส 2)

1.แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ

2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความเสี่ยง

ตามแบบฟอร์ม SR1 และ  SR2

3.ส่งแบบฟอร์ม SR1 และ SR2 ให้ สตน.

4.อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมความเสี่ยง(ไตรมาส

3)

-ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนด(ไตรมาส

4) -จัดส่งตาราง SR1 SR2 ตามที่กำหนด

(1)มิติที่ 2 (2.3)

กิจกรรมการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ของกองงานผู้ตรวจราชการ

   8 มิติที่ 3 (3.1)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ประชุมคณะทำงานฯ และจัดทำโครงการ

พร้อมผังความคิด (Mindmap) ส่งสำนักงาน ก.ก.

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 61(ไตรมาส 2)

โครงการฯ

ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

และได้เริ่มดำเนินการแล้วในเดือนมีนาคม 62(ไตรมาส

3) -ดำเนินการตามโครงการฯ

ที่นำเสนอคณะกรรมการฯ

และรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจเป็นปร

ะจำทุกเดือน(ไตรมาส 4) -ดำเนินการตามโครงการฯ

ที่นำเสนอคณะกรรมการฯ

และรายงานผลต่อผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจเป็นปร

ะจำทุกเดือน และรายงานผลเสนอผู้อำนวยการกอง

(1)มิติที่ 3 (3.1)

กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   9 มิติที่ 3 (3.2)

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่

สุด (Best Service)

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) นำโครงการเข้าคณะกรรมการพิจารณาฯ

โดยคณะกรรมการฯ มีมติให้ปรับแก้โครงการ

และส่งสำนักงาน ก.ก. ภายในกำหนดเวลา(ไตรมาส

2) 1.โครงการฯ ประจำปี 62

 

ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของหน่ว

ยงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

2.โครงการรักษามาตรฐาน 

  ให้บริการตอบรับนัดหมายการตรวจฯ รวม 16 ครั้ง

และแจ้งเลื่อนนัดหมายการตรวจฯ 1 ครั้ง(ไตรมาส 3)

1.โครงการฯ ประจำปี 62

ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของหน่ว

ยงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน 

2.โครงการรักษามาตรฐาน

ให้บริการตอบรับนัดหมายการตรวจฯ

และแจ้งเลื่อนนัดหมายการตรวจฯ(ไตรมาส 4)

1.โครงการฯ ประจำปี 62

ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานของหน่ว

ยงานเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน

2.โครงการรักษามาตรฐาน

ให้บริการตอบรับนัดหมายการตรวจฯ

และแจ้งเลื่อนนัดหมายการตรวจฯ

(1)มิติที่ 3 (3.2) โครงการระบบให้บริการที่ดีที่สุด

040800002562-2-10-2562หน้าที่ 9/12 พิมพ์เมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา  12:24:32 น.



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   10 มิติที่ 3 (3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ .. 5.00 คะแนนเฉ

ลี่ย

4.02 (ไตรมาส 1)

เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยพัฒนบริหารศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 61 (หน่วยงานระดับสำนัก)(ไตรมาส

2) รอผลคะแนนการสำรวจรอบที่ 1(ไตรมาส 3)

ผลการสำรวจรอบที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการได้ผลคะแนนเฉลี่ย

4.013(ไตรมาส 4) ผลการสำรวจเฉลี่ยรอบที่ 1 และ 2

กองงานผู้ตรวจราชการได้ผลคะแนนเฉลี่ย 4.0.23

(1)มิติที่ 3 (3.3)

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริกา

รของกองงานผู้ตรวจราชการ

   11 มิติที่ 4 (4.1)

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมส

ร้างธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพใ

นการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) เตรียมพร้อมการดำเนินการ

โดยรอแนวทางจากสำนักงาน ก.ก.(ไตรมาส 2)

สำนักงาน ก.ก. ได้เวียนแจ้งมติคณะกรรมการฯ

ให้หน่วยงานและส่วราชการในสำนักปลัดกรุงเทพมหา

นครดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตจ

องหน่วยงาน(ไตรมาส 3)

ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

ตามที่กำหนด(ไตรมาส 4)

-ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

ตามที่กำหนด

(1)มิติที่ 4 (4.1)

กิจกรรมการปฏิบัติงานตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลเ

พื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   12 มิติที่ 4 (4.2.1)

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอ

าชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงา

น

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

และกำหนดจัดประชุมในเดือน ม.ค. 62(ไตรมาส 2)

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิ

ธี เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62

2.จัดอบรมพนักงานขับรถยนต์เรื่องการขับขี่อย่างถูกก

ฎจราจร สัญลักษณ์

และความหมายของเครื่องหมายจราจรและการตรวเช็

คสภาพเครื่องยนต์ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 62(ไตรมาส 3)

-สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการกองงานผู้ตร

วจราชการ(ไตรมาส 4)

-จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยใน

การทำงาน เพื่อจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงาน

ของหน่วยงาน

เวียนแจ้งบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติโดย

ทั่วกัน ประกอบด้วยข้อปฏิบัติแนวทาง

การทำงานว่าด้วยความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวน 3 ข้อปฏิบัติ ได้แก่ 

       1.  งานถ่ายเอกสาร

       2.  งานปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์

       3.  งานขับรถราชการ

(1)มิติที่ 4 (4.2.1)  - กิจกรรมด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
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แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** กองงานผู้ตรวจราชการ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประจำปี พ.ศ.  2562

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มิติที่ 1 (สยป.3)

มิติที่ ชื่อตัวชี้วัด กลยุทธ์ เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงานล่าสุด ผลการดำเนินงาน โครงการที่สนับสนุน หน่วยงานที่รับผิดชอบ

   13 มิติที่ 4 (4.2.2)

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพข

องบุคลากรในหน่วยงาน

.. 100.00 ร้อยละ 100.00 (ไตรมาส 1) ส่งข้อมูล BMI ของบุคลากรให้สำนักงาน

ก.ก. ครั้งที่ 1 เมื่อเดือน พ.ย. 61(ไตรมาส 2)

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

เป็นประจำทุกวันพุธ(ไตรมาส 3)

เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

เป็นประจำทุกวันพุธ(ไตรมาส 4)

-เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

เป็นประจำทุกวันพุธ มีผลคะแนนการวัด BMI ร้อยละ

90.53

(1)มิติที่ 4 (4.2.2) -

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน

** หมายเหตุ ** กรณี ไม่มีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงข้อมูลไตรมาสก่อนหน้านี้...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

รับทราบ

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงาน)                                                            ลงชื่อ.............................................................(หัวหน้าหน่วยงาน)

ตำแหน่ง ............................................................                                                                         ตำแหน่ง .............................................................

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