สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศ
1.00
1.000
(1.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เพื่อสืบคน มติ ก.ก. ตามประเภท
(จํานวน (ระบบ)) (จํานวน (ระบบ)) สืบค
 น มติ ก.ก.
การบริหารทรัพยากรบุคคล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
:: กองบริหารทว
ั ่ ไป
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

คร

สํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ตามที่ไดมีการทดสอบใชงาน
ระบบฯ ผลปรากฏวา ระบบฯ สามารถใชงานได
และเป็ นประโยชนตอการปฏิบัติงานของ
ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร จึงได
รายงานหัวหน าสํานักงาน ก.ก. เพื่อทราบ และขอ
ความเห็นชอบการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อ
สืบคนมติ ก.ก. ตามหนังสือ กองบริหารทว
ั ่ ไป ที่
กท 0301/1316 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบการใชงานระบบ
สารสนเทศเพื่อสืบคนมติ ก.ก. และไดมีการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดสํานักงาน ก.
ก. ทราบ ตามหนังสือ กองบริหารทว
ั ่ ไป ที่ กท
0301/1351 ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 เรื่อง
ระบบสารสนเทศเพื่อสืบคนมติ ก.ก. และเวียน
แจงหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครทราบ ผาน
ทางเว็บไซตกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.ก. ที่ กท 0301/1772 ลงวันที่ 2
กันยายน 2562 เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อสืบคน
มติ ก.ก. รวมถึงประชาสัมพันธในกลุมไลน "HR
BMA" และ Facebook สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานคร

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

มีเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
1.00
(Career Path) แนวทางการพัฒนา (จํานวน (ตําแห
ความกาวหน าทางอาชีพ (Career
นง))
Development) และระบบการ
บริหารจัดการคนเกงหรือมีศักยภาพ
สูง (Talent Management) ของ
ตําแหนงสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

2.000
(2.1). กิจกรรมการจัดทําเสนทางความกาวหน า
(จํานวน (ตําแห ในสายอาชีพ (Career Path)
นง))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองอัตรากําลัง

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(2.2). โครงการจางที่ปรึกษาชวยปฏิบัติราชการ
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทําเสน
ทางความกาวหน าในสายอาชีพ (Career Path)
และแนวทางการพัฒนาความกาวหน าทางอาชีพ
(Career Development)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองอัตรากําลัง
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18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยไดนําเสนอราง Career
Path และ Career Development ของตําแหนง
ผูอํานวยการเขตและผูตรวจราชการกรุงเทพมหา
นคร และรางระบบ Talent Management เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการจัดทําเสนทางความ
กาวหน าในสายอาชีพฯ พิจารณาในการประชุม
ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 แลว
โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบกรอบแนวทาง
ดําเนินการในเรื่องดังกลาวและเห็นชอบให สํานัก
งาน ก.ก. นํ าเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวของพิจารณา
เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดําเนินการใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ น
ึ ตอไป ซึ่ง สํานักงาน ก.ก.
ไดนํา Career Path, Career Development
และ Talent Management เสนอ อ.ก.ก.
วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร ในการประชุม ครัง้ ที่
6/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดย อ.ก.
ก.ฯ มีมติเห็นชอบในหลักการดําเนินการเรื่องดัง
กลาวและ ใหปรับปรุงตามความเห็นของ อ.ก.ก.
ฯกอนนําเสนอ อ.ก.ก. ที่เกี่ยวของและ ก.ก.
พิจารณาในความเห็นตอไป
ความกาวหน าของงาน :100.00%

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ปรึกษาไดสอนและใหคําปรึกษา
แนะนํ าการจัดทํา Career Path และ Career
Development ของตําแหนงผูอํานวยการเขต
และผูตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รายงานผลการจัดทําเสนทางความกาวหน าใน
สายอาชีพและแนวทางการพัฒนาความกาวหน า
ในสายอาชีพ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนสํานวนการดําเนินการทาง
วินัยขาราชการกรุงเทพมหานครที่มี
ความเห็นเสนอซ่ งึ หัวหน าสํานักงาน
ก.ก. เห็นชอบสงั ่ นําเรื่องเสนอ อ.ก.
ก. วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออก
จากราชการพิจารณาตงั ้ แตปี พ.ศ.
2556 - พ.ศ. 2562

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(3.1). กิจกรรมการพิจารณาสํานวนการดําเนิน
การทางวินัยขาราชการกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จในการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.ก.
ตามสมรรถนะที่พึงประสงคสายงาน
ทรัพยากรบุคคล

กร
ุงเ

4

พ

ม

ห

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(4.1). กิจกรรมการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
ของสํานักงาน ก.ก.
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรรหาบุคคล

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 18/09/2562 - สํานวนปี พ.ศ.
2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทงั ้ สน
ิ้  77 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย
68 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 88.31 ของจํานวนสํานว
น 77 เรื่อง (ตัง้ แตปี พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2559) สํานวนปี พ.ศ. 2560 มีทงั ้ สน
ิ้  49 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย
15 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 32.61 ของจํานวนสํานว
น 49 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2560) - สํานวนปี พ.ศ.
2561 มีทงั ้ สน
ิ้  42 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน ก.ก.
สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 31 เรื่อง คิดเป็ น
รอยละ 73.80 ของจํานวนสํานวน 42 เรื่อง (ปี  พ
.ศ. 2561) - สํานวนปี พ.ศ. 2562 เขามาทงั ้ สน
ิ้ 
78 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประ
ชุม อ.ก.ก. วินัย 22 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 28.21
ของจํานวนสํานวน 78 เรื่อง (***ขอมูล ณ วันที่
18 กันยายน 2562 สามารถทําไดเกินรอยละ 20
ของจํานวนสํานวน ปี พ.ศ. 2562 ที่รับเขา)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

27/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(4.2). กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทบทวนและจัดทําสมรรถนะที่พึงประสงคสาย
งานทรัพยากรบุคคล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองอัตรากําลัง
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ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

5

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจาง
4.00
6.000
(5.1). โครงการพัฒนาแนวทางการจางงานของ
งานรูปแบบอ่ น
ื เพื่อนําไปใชกับหนวย (จํานวน (รูปแบบ (จํานวน (รูปแบบ กรุงเทพมหานคร
งานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
))
))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
:: กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ลําดับ

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 5 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยไดจัดสัมมนา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หองราช
ดําเนิน โรงแรมรอยัลปริน
๊ เซส หลานหลวง เขต
ป อมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร และวัน
จันทรที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หองนพวงศ 1 ชัน
้ 
2 และหองจรัสเมือง 1 ชัน
้  2 โรงแรมเดอะทวิน
ทาวเวอร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยผู
เขารวมการสัมมนาฯ ประกอบดวยขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับการจางงานและงานดานสาธารณภัย สังกัด
สํานัก/สํานักงานเขต ตําแหนงประเภทบริหาร
ประเภทอํานวยการ ประเภทวิชาการ และ
ประเภททว
ั ่ ไป จํานวน 122 คน โดยนํารูปแบบ
การจางงาน มาบูรณาการกระบวนการทํางานรวม
กันระหวางสํานัก และสํานักงานเขตใหชัดเจนใน
ภารกิจดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และภารกิจอ่ น
ื  ๆ ที่อาจกระจายอํานาจหรือถาย
โอนภารกิจไปใหสํานักงานเขตดําเนินการได และ
การประเมินผลความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจางงานของผูเขารับการสัมมนา
จํานวน 9 ขอ พบวา มีผูทําแบบประเมิน และสง
คืน จํานวน 104 ชุด จากจํานวนทงั ้ หมด 122 ชุด
คิดเป็ นรอยละ 85.26 โดยผูเขารับการสัมมนาได
รับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจาง
งานและการบูรณาการงานดานสาธารณภัย คิด
เป็ นรอยละ 90.11 และมีความพึงพอใจ คิดเป็ น
รอยละ 92.28

ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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