สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสมรรถนะมุงสู
ความเป็ นมืออาชีพ

เป าหมาย
30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). โครงการศึกษาทบทวนเพื่อปรับปรุง
สมรรถนะของขาราชการกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองอัตรากําลัง

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :20.00%
14/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนินการ
ศึกษาวิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม พจน
านุกรมสมรรถนะประจําผูบริหาร กรุงเทพมหา
นคร (Managerial Competency Dictionary)
สมรรถนะทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็ นมืออาชีพ (BMA Pro
21st Competncy Model) และเอกสารอ่ น
ื  ๆ ที่
เกี่ยวของ และสัมภาษณผูบริหารระดับสูง
(Executive Interviews) รองปลัดกรุงเทพมหา
นคร และหัวหน าหนวยงาน เพื่อรวบรวมขอมูล
ความคิดเห็น ตลอดจนตัวอยางพฤติกรรมที่ดี
เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะประจําผูบริหาร
กรุงเทพมหานคร และประสานงานจัดประชุม
กลุมยอย (Focus Group) เชิญตัวแทนผูบริหาร
ระดับรองผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง
และหัวหน าฝาย จํานวน 5 กลุม พรอมทําหนังสือ
เชิญประชุม

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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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและระบบ
ราชการของกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

(2.2). โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลงาน
เงินเดือนและคาตอบแทนของกรุงเทพมหานคร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
ป องกันการทุจริต

ห
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองอัตรากําลัง

1.00
(จํานวน (หลัก
สูตร))

(จํานวน (หลัก
สูตร))

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความพึงพอใจของหนวย
งานบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ
กทม. ตอการพัฒนาระบบการสรรหา
และเลือกสรรกําลังคนคุณภาพ
(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(3.1). (ถูกตอง)โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัด
ทําเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path) และแนวทางการพัฒนาความกาวหน าใน
สายอาชีพ (Career Development)

ม

(จํานวน (กลุม
ภารกิจ))

ความกาวหน าของงาน :2.00%

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดทํา TOR
ความกาวหน าของงาน :10.00%
15/11/2562 : อยูระหวางการขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คาใชจายในการดําเนิน
โครงการ และจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

พ

4

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(จํานวน (กลุม
ภารกิจ))

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนกลุมภารกิจที่มีการจัดทําเสน
ทางความกาวหน าในสายอาชีพ
(Career Path) และแนวทางการ
พัฒนาความกาวหน าทางอาชีพ
(Career Development) แลวเสร็จ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

3

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

1.00
(2.1). (ถูกตอง)โครงการจางเหมาพัฒนาระบบ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(จํานวน (ระบบ)) (จํานวน (ระบบ)) การปฏิบัติงานดานการประเมินบุคคลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพ 13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน การปรับปรุง
มหานคร
แกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) ใหเป็ นไปตาม
ขอสังเกตของคณะกรรมการพิจารณากําหนดราง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทําผังขน
ั ้ ตอน
:: กองอัตรากําลัง
กระบวนงานดานการประเมินบุคคล

าน

2

เป าหมาย

คร

ลําดับ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(4.1). กิจกรรมจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถ ความกาวหน าของงาน :40.00%
นะ และองคความรูเชิงสรางสรรคของบุคลากร
ดานการปองกันการทุจริต
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการแตงตงั ้
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะและองคความรูเชิง
:: กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม
สรางสรรคของบุคลากรดานการปองกันการทุจริต
(5.1). โครงการพัฒนาระบบสรรหาและเลือกสรร ความกาวหน าของงาน :5.00%
กําลังคนคุณภาพสําหรับหนวยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดทําบันทึกแตงตงั ้ คณะทํางานฯ พัฒนาระบบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สรรหาและเลือกสรรกําลังคนคุณภาพสําหรับ
:: กองสรรหาบุคคล
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ
มหานคร
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของบริการสาธารณะที่มีการ
สํารวจวาควรใหสํานักงานเขตเป็ น
หนวยดําเนินการ
(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ดู..รายงานลาสุด)

1.00
(จํานวน (ฉบบ))

100.00
(รอยละ)

(7.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนําผล
(จํานวน (ฉบบ)) ศึกษามากําหนดแนวทางการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลใหตอบ
สนองตอการบริหารกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองสรรหาบุคคล

าน

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(6.1). โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
(Internship in BMA)

ห

รายงานผล Best Practice ที่จะ
นํ ามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(8.1). โครงการพัฒนาระบบงานและโครงสราง
สํานักงานเขต

ม

8

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร

พ

7

รอยละของความพึงพอใจของหนวย
งานของ กทม. ตอโครงการฝึกงาน
กับกรุงเทพมหานคร (Internship in
BMA)

เป าหมาย

18/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ประชุมทีมงานที่เกี่ยวของ เพื่อแบงหน าที่ความ
รับผิดชอบเพื่อกําหนดวันประชุมผูที่เกี่ยวของ
เพื่อเตรียมความพรอมการจัดโครงการฝึกงานกับ
กรุงเทพมหานคร (Internship in BMA)
ความกาวหน าของงาน :15.00%

13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการปรับราย
ละเอียดงบประมาณและโครงการตามสํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขออนุมัติเงินประ
จํางวด
ความกาวหน าของงาน :3.00%
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอขออนุ
มติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณกรุงเทพ
มหานคร

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 8 ตัวชว
ี้ ัด //

กร
ุงเ

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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