สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร
ลําดับ

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

(2) รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผน
(1). (2) โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
พัฒนารายบุคคล (IDP) และไดรับการพัฒนา (IDP) และไดรับการพัฒนาตามแผนฯทงั ้ ระดับ
ตามแผนฯทง
ั ้ ระดับบุคคลและระดับหน วย
บุคคลและระดับหนวยงาน
ตัวชว
ี้ ัด งาน
(ผลงานลาสุด :5%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(3) รอยละความสําเร็จในการพิจารณา
สํานวนทางวินัย

(1). (3) กิจกรรมเรงรัดการพิจารณาสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(5) รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ และ
การใหบริการ กรณี ขอรับเงินสงเคราะหของ
ตัวชว
ี้ ัด สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
ึ ้ ไป
เจรจา กรุงเทพมหานครในระดับมากขน

(1). (9) โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน

(1). (11)โครงการการพัฒนาและจัดเก็บฐาน
ขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน หรือการ
ใหบริการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30%)

(1) ระดับความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการตนแบบ HR SMART ระดับหน วย
งาน

(1). (1) โครงการตนแบบ HR SMART ระดับ
หนวยงาน

ท

(7) ระดับความพึงพอใจของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครท่ม
ี ีตอการดําเนิ นโครงการ
คัดเลือกขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน ประจําปี 
พ.ศ. 2563

(1). (7) โครงการคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดนประจําปี  พ.ศ. 2563

กร
ุงเ

(1). (4) โครงการ HR Clinic & Sharing
Society ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

9

10

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(6) ผูเกษียณอายุราชการท่ม
ี ีความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
ใหแกผูท่เี กษียณอายุราชการของกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ 2564 ระดับ
มากขน
ึ ้ ไป

0.00

สํานักงานการเจาหน าที่

0.00

สํานักงานการเจาหน าที่

0.00

สํานักงานการเจาหน าที่

0.00

สํานักงานการเจาหน าที่

0.00

สํานักงานการเจาหน าที่

1,881,735.00

สํานักงานการเจาหน าที่

4,306,070.00

สํานักงานการเจาหน าที่

58,000.00

สํานักงานการเจาหน าที่

(ผลงานลาสุด :35%)

(ผลงานลาสุด :15%)

(1). (6) โครงการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกผู
ที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ 2564
(ผลงานลาสุด :10%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(8) ระดับความสําเร็จในการจัดงานพิธี
(1). (8) โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราช
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชน
ั ้ สายสะ อิสริยาภรณชน
ั ้ สายสะพาย ประจําปี  2564 ของ
พาย
กรุงเทพมหานครตอหน าพระฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ผลงาน : 25.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :60%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานการเจาหน าที่

(ผลงานลาสุด :25%)

(4) รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครง
การ HR Clinic & Sharing Society ดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

0.00

(ผลงานลาสุด :40%)

(11) ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
7

(ผลงานลาสุด :35%)

ม
ห

6

(9) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน วย
งาน

(1). (5) กิจกรรมเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
และการใหบริการ กรณีขอรับเงินสงเคราะหของ
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานคร

พ

5

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (คะแนน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สํานักงานการเจาหน าที่

(ผลงานลาสุด :86%)

3

4

สวนราชการ

0.00

คร

2

งบประมาณ (บาท)

าน

1
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ลําดับ
11

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

(10) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 10.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการ/กิจกรรม

(1). (10) การเบิกจายงบประมาณในภาพรวม

งบประมาณ (บาท)
0.00

สวนราชการ

สํานักงานการเจาหน าที่

(ผลงานลาสุด :25%)

คร

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 11 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 11 โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม
ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

