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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(3) รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําโครงการ HR SMART เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 (BMAPro 21st
Competency Model)
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

าน

(1.1). (1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคคล
(Individual Development Plan : IDP)

ห

(2) รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําและเผยแพรส่ อ
ื ประชาสัมพันธ
ความรูดานการบริหารงานบุคคล

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2

3

90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :10.00%
21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเวียนหนังสือ
ใหสวนราชการในสังกัดสํานักงานการเจาหน าที่
จัดสงรายช่ อ
ื เจาหน าที่เพื่อจัดทําคําสัง่ ผูเขารวม
โครงการฯ และคําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ประจําปี  2563

(2.1). (2) โครงการ HR Channel สื่อ
ความกาวหน าของงาน :5.00%
อิเล็กทรอนิกส เพื่อใหบริการดานงานบุคคลแกขา
ราชการ บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผูมา
18/11/2562 : อยูระหวางจัดตงั ้ คณะทํางาน จัด
ติดตอราชการ
ทําสื่ออ
 ิเล็กทรอนิกส (HR Channel)

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(1) รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําคูมือการจัดทําแผนพัฒนาราย
บุคคล (Individual Development
Plan : IDP) ของสํานักงานการเจา
หน าที่

เป าหมาย

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

คร

** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

(3.1). (3) โครงการ HR SMART เพื่อรองรับการ ความกาวหน าของงาน :5.00%
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (ฺBMAPro 21st
Competency Model)
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําโครง
การ/กิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรมและขอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อนุมัติโครงการ
:: สํานักงานการเจาหน าที่
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
6

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(5) รอยละความสําเร็จของการสราง
องคกรแหงความสุขของสํานักงาน
การเจาหน าที่ สํานักปลัดกรุงเทพ
มหานคร
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(16) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

(5.1). (5) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองคกร
สํานักงานการเจาหน าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(6.1). (16) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของสํานักงานการเจาหน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

ความกาวหน าของงาน :10.00%

20/11/2562 : อยูระหวางจัดทํารายละเอียด
โครงการเสนอขอความเห็นชอบและสํารวจสถาน
ที่จัดอบรม
ความกาวหน าของงาน :20.00%
22/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดกิจกรรม
"พี่สอนนอง" จํานวน 2 ครัง้

กร
ุงเ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). (4) กิจกรรมเรงรัดการพิจารณาสํานวนการ ความกาวหน าของงาน :14.87%
ดําเนินการทางวินัย
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...19/11/2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ตัวชว
ี้ ัดที่ 4 ความสําเร็จใน
:: สํานักงานการเจาหน าที่
การพิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวินัย รอย
ละ 14.87 ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 รอยละของสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัยคงคางลดลง รอยละ 16.16
ตัวชว
ี้ ัดที่ 4.2 รอยละของสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการและลูกจางที่สามารถพิจารณา
ดําเนินการเสนอปลัดกรุงเทพมหานครไดภายใน
กรอบระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 9.09

าน

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

คร

55.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ห

5

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(4) รอยละความสําเร็จในการ
พิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวิ
นัย

เป าหมาย

พ

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(17) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(ฺBest Service)

เป าหมาย
7.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(7.1). (17) โครงการลดการใชพลังงานไฟฟ า
ภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

าน

(สํานักงานการเจาหน าที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

ลําดับ

19/11/2562 : ขอ (17) โครงการลดการใช
พลังงานไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพมหา
นคร (เสาชิงชา) - ยอดการใชปริมาณไฟฟา
ประจําเดือน ตุลาคม 2562 ลดลง 11.04 % จาก
คาเป าหมายที่ตงั ้ ไว 15 % ขอ (21) โครงการ
สรางสุขใหแกบุคลากรของสํานักงานการเจาหน า
ที่ - อยูระหวางจัดทํารายละเอียดโครงการเสนอ
ขอความเห็นชอบ

ม

ห

(7.2). (21) โครงการสรางสุขใหแกบุคลากรของ ความกาวหน าของงาน :5.00%
สํานักงานการเจาหน าที่ (Best Service)
21/11/2562 : อยูระหวางจัดทํารายละเอียด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเสนอขอความเห็นชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

9

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(รอยละ)

ท

(18) ระดับความพึงพอใจของผูรับ
บริการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

(รอยละ)

กร
ุงเ

8

พ

(7.3). โครงการสรางสุขใหแกบุคลากรของ
สํานักงานการเจาหน าที่

(19) รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(8.1). (18) การใหบริการของสํานักงานการเจา
หน าที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

ความกาวหน าของงาน :0.00%

ความกาวหน าของงาน :10.00%
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรอประสานงาน
จากกองผูตรวจราชการ

(9.1). (19) โครงการพัฒนาฐานขอมูลขาราชการ ความกาวหน าของงาน :10.00%
กรุงเทพมหานครสามัญ ระดับชํานาญการพิเศษ
ขึ้นไป
26/11/2562 : จัดประชุมคกก.ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2562 และทําการทบทวน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สถานะขอมูลและฐานขอมูลเดิม
:: สํานักงานการเจาหน าที่
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(20) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

4.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(10.1). (20) โครงการพัฒนาและจัดการปัญหา
ความเสี่ยงในการทํางานของหนวยงาน

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานการเจาหน าที่

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 10 ตัวชว
ี้ ัด //

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รายงานผล
การดําเนินการดังนี้ (1) จัดประชุมคณะทํางาน
ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 (2) คณะ
ทํางานกําลังรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอโครงงาน
ของปีงบประมาณ 2563

ม

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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