ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร

(กองอัตรากําลัง)

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 30.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

มิติที่ 1

ท

จํานวนกลุมภารกิจที่มีการจัดทําเสน ผลผลิต (Output) 2.00 (จํานวน (ก
ทางความกาวหน าในสายอาชีพ
ลุมภารกิจ))
(Career Path) และแนวทางการ
พัฒนาความกาวหน าทางอาชีพ
(Career Development) แลวเสร็จ

กร
ุงเ

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(กองอัตรากําลัง)

ความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรม ผลผลิต (Output)
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ป องกันการทุจริต

1.00 (จํานวน
(หลักสูตร))

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(จํานวน (กลุม
ภารกิจ))

(จํานวน (หลัก
สูตร))

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุง
สมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 453,600 บาท)

ผลผลิต (Output) 1.00 (จํานวน (ร (จํานวน (ระบบ)) (1) โครงการจางเหมาพัฒนาระบบการ
ะบบ))
ปฏิบัติงานดานการประเมินบุคคลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,087,700 บาท)

พ

(กองอัตรากําลัง)

เป าหมาย

าน

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู
ความเป็ นมืออาชีพ

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงา
น เงินเดือนและคาตอบแทนของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 7,500,000 บาท)

-

(1) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทําเสน
ทางความกาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path) และแนวทางการพัฒนาความ
กาวหน าในสายอาชีพ (Career
Development)
(งบประมาณ 6,000,000 บาท)

-

(1) กิจกรรมจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนา
สมรรถนะ และองคความรูเชิงสรางสรรค
ของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 17-01-2020

มิติที่ 1

(กองสรรหาบุคคล)

รายงานผล Best Practice ที่จะ
นํ ามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของกรุงเทพมหานคร
(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

รอยละของบริการสาธารณะที่มีการ
สํารวจวาควรใหสํานักงานเขตเป็ น
หนวยดําเนินการ

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

70.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (จํานวน
(ฉบบ))

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการพัฒนาระบบสรรหาและ
เลือกสรรกําลังคนคุณภาพสําหรับหนวย
งานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 263,000 บาท)

-

(1) โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
(Internship in BMA)
(งบประมาณ 103,000 บาท)

-

คร

รอยละของความพึงพอใจของหนวย
งานของ กทม. ตอโครงการฝึกงาน
กับกรุงเทพมหานคร (Internship in
BMA)

ผลลัพธ
(Outcome)

โครงการ/กิจกรรม

าน

(กองสรรหาบุคคล)

ผลการดําเนิ น
งาน

ท

มิติที่ 1

รอยละของความพึงพอใจของหนวย
งานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
กทม. ตอการพัฒนาระบบการสรรหา
และเลือกสรรกําลังคนคุณภาพ

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(จํานวน (ฉบบ)) (1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
นํ าผลศึกษามากําหนดแนวทางการดําเนิน
การตามยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหตอบสนองตอการบริหารกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 833,800 บาท)

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

มีการศึกษาและยกรางกฎ ก.ก. วา ผลผลิต (Output)
ดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. ...
..

1.00 (จํานวน
(ฉบับ))

(รอยละ)

(1) โครงการพัฒนาระบบงานและ
โครงสรางสํานักงานเขต
(งบประมาณ 1,918,000 บาท)

-

(จํานวน (ฉบับ)) (1) กิจกรรมศึกษาและยกรางกฎ ก.ก. วา ดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .....
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
มีความรูความเขาใจจากการเขารวม
โครงการ
(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)

ความสําเร็จในการจัดทํารายงานผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการกระ
ทําทุจริตตอหน าที่ราชการของ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output)

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)

1.00 (จํานวน
(ฉบับ))

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรม ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินการสอบสวนตาม กฎ ก.พ.
วาดวยการดําเนินการทางวินัย พ.ศ.
2556

(รอยละ)

พ

รอยละความสําเร็จในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตงั ้
เป็ นขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญครบทุกตําแหนงที่เปิ ดสอบ
แขงขัน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(1) โครงการอบรมพัฒนาและสงเสริม
ความรูดานวินัยของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
(งบประมาณ 384,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(กองสรรหาบุคคล)

รอยละความสําเร็จในการสรรหา
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
บุคคลเพื่อบรรจุและแตงตงั ้ บุคคล
เขารับราชการเป็ นขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานัก
พัฒนาสังคม

(1) โครงการอบรมหลักสูตรการสอบสวน พิจารณาขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
(งบประมาณ 384,800 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและ
แตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ นขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
(งบประมาณ 40,881,200 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการการสอบแขงขันพ่ อ
ื บรรจุและ แตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ นขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักพัฒนา
สังคม
(งบประมาณ 2,831,200 บาท)

ท

มิติที่ 1

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)

โครงการ/กิจกรรม

(จํานวน (ฉบับ)) (1) กิจกรรมศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการกระ ทําทุจริตตอหน าที่ราชการของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

เป าหมาย

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(กองสรรหาบุคคล)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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จํานวนยอดไลคเพจ Facebook

ผลลัพธ
(Outcome)

(กองสรรหาบุคคล)

มิติที่ 1

(คน)

รอยละความสําเร็จในการพัฒนากลุม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
งาน/ฝ าย ดวยการนํ าเสนอและ
ดําเนินโครงการพัฒนางาน
ประจําของสํานักงาน ก.ก. (R2R ปี 
2) อยางนอยกลุมงานละ 1 เรื่อง
(กองสรรหาบุคคล)

ผลลัพธ
(Outcome)

(กองสรรหาบุคคล)

ไดขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูป
แบบและเวลาการทํางาน ภายใน
เดือนเมษายน 2564

(รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

รอยละของขอสอบที่สรางและพัฒนา
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
(กองสรรหาบุคคล)

80.00 (รอยละ)

ม

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรม
สามารถประยุกตใชความรู และ
เทคนิคต
 า ง ๆ ทีใ่ ชใ นการสม
ั ภาษณ
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ

(รอยละ)

พ

มิติที่ 1

5,000.00 (คน)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

ท

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

กร
ุงเ

มิติที่ 1

เป าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหา
โดยการประชาสัมพันธผานเครือขายสาร
สนเทศ (New Face for Best)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

ระดับความ
สําเร็จ

(1) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สํานักงาน ก.ก.แบบมุงเป า ประจําปี  2563
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสัมภาษณงานอยางมีประสิทธิ
ภาพ (Effective Interview Techniques)
(งบประมาณ 264,800 บาท)
(1) โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ ในการสรางขอสอบภาคความรูความ
สามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
(งบประมาณ 260,600 บาท)
(1) กิจกรรมศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนรูป แบบและเวลาการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ผลงานที่หนวยงานนําเสนอเป็ นไป
ตามหลักเกณฑการพิจารณารางวัล
รอยละ 20

ผลผลิต (Output) 20.00 (รอยละ)

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

รอยละความพึงพอใจตอการจัด
แสดงผลงาน ที่มีความโดดเดนของ
ผูเขารวมงาน
(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมที่
สงแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบ
รม

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (ไมนอย
กวารอยละ)

ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)

(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ 1

ผูรับผิดชอบ

คร

(1) โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การ
ชีแ
้ จงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี ของหนวยงานสังกัด
กรุงเทพมหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. 2564
(งบประมาณ 214,600 บาท)

(รอยละ)

(1) โครงการมอบรางวัลคุณภาพการให
บริการของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 533,800 บาท)

-

ห

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

รอยละของผูเขารวมประชุมวิชาการ ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปี

ผลการดําเนิ น
งาน

(ไมนอยกวารอย (1) โครงการการพัฒนาระบบการใหบริการ ละ)
ของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 256,075 บาท)

ม

มิติที่ 1

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค. ผลผลิต (Output)
กรุงเทพมหานคร ผูพิทักษระบบคุณ
ธรรม

1.00 (จํานวน
(ไฟล))

(กองพิทักษระบบคุณธรรม)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(รอยละ)

(1) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสรางการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระบบคุณธรรม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
(งบประมาณ 427,400 บาท)

-

(จํานวน (ไฟล)) (1) (ถูกตอง) กิจกรรมจัดทําหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู
พิทักษระบบคุณธรรม
(งบประมาณ 0 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 17-01-2020

มิติที่ 3
มิติที่ 3

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมรอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)

มิติที่ 4

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

-

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)

(1) กิจกรรมคะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

คร

คะแนนของความสําเร็จของการจัด ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและวัสดุ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

มิติที่ 2

เป าหมาย

ม

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

พ

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการจากสํานักงาน ก.ก.
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการลดการใชพลังงานไฟฟ า
ภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสา
ชิงชา)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการระบบการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
อิเล็กทรอนิกส (รักษารอบ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงาน ก.ก.
(งบประมาณ 0 บาท)

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองทะเบียนประวัติขาราชการ)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล สํานักงาน
ก.ก.
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

าน

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 31 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

ท
กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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