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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

100.000
(รอยละ)

50.00
(รอยละ)

68.030
(รอยละ)

(4)รอยละของสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัยคงคางลดลง และความ
สําเร็จในการพิจารณาสํานวนฯ
ปี งบประมาณ 2562 แลวเสร็จ
ภายในกรอบเวลาที่กําหนด
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3) รอยละของผูรับบริการมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับมากข้ น
ึ ไป
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(1.1). (2) โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมือ ความกาวหน าของงาน :100.00%
อาชีพดาน Internal Trainer
23/8/2562 : รายงานสรุปผลการดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
"โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมืออาชีพดาน
:: สํานักงานการเจาหน าที่
Internal Trainer" ตามหนังสือ สวนบรรจุและ
แตงตงั ้  ที่ 520/2562 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

าน

100.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(2.1). (5) นิติกรผูรับผิดชอบสํานวนการดําเนิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
การทางวินัยในชวงที่กําหนดจัดทํารายงานผล
ความคืบหน าการตรวจสอบพิจารณารายไตรมาส 12/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานวน พ.ศ.
2550 - 2554 (100) ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
81.25% สํานวน พ.ศ. 2555 - 2559 (43.75)
:: สํานักงานการเจาหน าที่
ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ 50% สํานวน พ.ศ.
2560 - 256 (38.46) ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ
76.27%

ม

2

ผลการดําเนิ น
งาน

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(2.1) รอยละของกลุมเป าหมายเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครบทุก
หลักสูตร

เป าหมาย

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

70.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(3.1). (4) โครงการศูนยการเรียนรูการบริหาร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทรัพยากรบุคคล (HR knowledge Center) ผาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
16/9/2562 : สํานักงานการเจาหน าที่ไดดําเนิน
การสรุปผลโครงการศูนยการเรียนรูการบริหาร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรบุคคล (HR Knowledge Center)
:: สํานักงานการเจาหน าที่
ผานระบบเทคโน โลยีสารสนเทศพบวาผูรับ
บริการมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับมากข้ น
ึ ไปคิดเป็ นรอย
ละ 92.77 และการดําเนินการโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว
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(2.2) รอยละของนักทรัพยากร
บุคคล/นิติกรของสํานักงานการเจา
หน าที่มีความรู ทักษะเพิ่มข้ น
ึ  และมี
สมรรถนะที่พึงประสงคของนัก
ทรัพยากรบุคคล/นิติกร ไดแก การ
มองภาพองครวม การคิดวิเคราะห
และการใหคําปรึกษาแนะนํา

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(19) รอยละความสําเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(20) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

คร

60.00
(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5.00
(ระดับคะแนน)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(4.1). (1) การทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงค
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของนักทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสํานักงาน
การเจาหน าที่
16/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว และเวียนแจงสมรรถนะที่ไดให
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สวนราชการในสํานักงานการเจาหน าที่ทราบและ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
(5.1). (3) โครงการเพาะเมล็ด HR พันธุใหม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

17/9/2562 : ดําเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ครอบครัวสกจ.จากพี่สูนอง เมื่อวัน
ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 ถึง 12.00 น.
ณหองเจาพระยา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแล
ว

าน

100.000
(สมรรถนะ)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.00
(สมรรถนะ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

5

ผลการดําเนิ น
งาน

100.000
(6.1). (21) การจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยง ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ระดับคะแนน) และการควบคุมภายในของสํานักงานการเจาหน า
ที่
17/9/2562 : รวบรวมเอกสารประกอบการราย
งาน SR1 และ SR2 เพื่อสงสํานักงานตรวจสอบ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ภายในภายในวันที่ 16 ก.ย.62 ดําเนินโครงการ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
แลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(1) ทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงค
ของนักทรัพยากรบุคคลและนิติกร
ของสํานักงานการเจาหน าที่

เป าหมาย

ท

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

ลําดับ

(7.1). (22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานการเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
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ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานักงานการ
เจาหน าที่ไดรวบรวมขอมูลการจัดสงเอกสาร
ประกอบการเลื่อนเงินเดือนและขน
ั ้ คาจางของ
หนวยงานและสวนราชการในสังกัดสํานักปลัด
กรุงเทพมหานครไดแลวเสร็จภายในกําหนดระยะ
เวลา (5 กันยายน 2562) ครบทุกหนวยงาน คิด
เป็ นรอยละ 100 และดําเนินการสรุปผลโครงการ
เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชา การดําเนินการ
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไวแลว

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

(25) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการสรางเสริมสุขภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน

70.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(8.1). (23) กิจกรรมการใหบริการที่ดีที่สุด (คณะ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทํางาน)
17/9/2562 : ทดสอบการใชงานโปรแกรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

4.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(9.1). (27) กิจกรรมการดําเนินการสรางเสริมสุข ความกาวหน าของงาน :100.00%
ภาพของบุคลากรในหนวยงาน
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว ดําเนินการจัดทําแฟ มสรุป
:: สํานักงานการเจาหน าที่
โครงการทงั ้ หมดเพื่อสงมอบใหสํานักงานสิ่ง
แวดลอมและสุขาภิบาล สํานักอนามัย ที่รับผิด
ชอบ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลคะแนน

(24) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(23) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

กร
ุงเ

11

ท

10

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(10.1). (26) กิจกรรมดานความปลอดภัย อาชีว ความกาวหน าของงาน :100.00%
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของ
หนวยงาน
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ประมวลผลแบบสอบถามหลัง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว และดําเนิน
:: สํานักงานการเจาหน าที่
การจัดทําแฟ มสรุปโครงการทงั ้ หมดเพื่อสงมอบ
ใหสํานักอนามัยที่รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและ
ประเมินผลคะแนน

พ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

คร

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

9

(21) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

เป าหมาย

ห

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(11.1). (25) กิจกรรมการดําเนินการตาม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพ
ลักษณและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
16/9/2562 : การดําเนินการตามมาตรการเสริม
หนวยงาน
สรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
หัวขอการจัดซ้ อ
ื จัดจางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสม
:: สํานักงานการเจาหน าที่
และเขาขายทุจริต หัวขอการใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม และหัวขอการจายเงิน
ตาง ๆ ที่ไมถูกตอง และไมเหมาะสม ไดดําเนิน
การเป็ นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตของสํานักงานการเจาหน าที่ ที่ได
กําหนดไวครบถวนแลว

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด //

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/4

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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