แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอย
ละ 70)

2

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
มีเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
(Career Path) แนวทางการพัฒนาความ
กาวหน าทางอาชีพ (Career
Development) และระบบการบริหาร
จัดการคนเกงหรือมีศักยภาพสูง (Talent
Management) ของตําแหนงสําคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจของกรุงเทพมหานคร

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.00
1.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการนํ าฐานขอมูล (1.1). กิจกรรมการพัฒนาระบบ
(จํานวน (ร (จํานวน (ระบบ)) การจาํ แนกประเภทมติ ก.ก. และคําสําคัญ สารสนเทศเพื่อสืบคน มติ ก.ก.
ะบบ))
(Keyword) ที่คณะทํางานฯ เห็นชอบแลว ความกาวหน าของงาน :100.00%
ไปดําเนินการจัดทําระบบการสืบคนมติ ก.
ก.

กองบริหารทว
ั ่ ไป

ผลลัพธ
1.00
2.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการดําเนิน
(Outcome) (จํานวน (ต (จํานวน (ตําแห การเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ การ
ําแหนง))
นง))
จัดทําเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
ตําแหนงผูอํานวยการเขต และ อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนการสัมภาษณผูตรวจราชการ เพื่อ
จัดทําเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
ตําแหนงผูตรวจราชการ

(2.1). กิจกรรมการจัดทําเสนทาง
กองอัตรากําลัง
ความกาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path)
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(2.2). โครงการจางที่ปรึกษาชวย
กองอัตรากําลัง
ปฏิบัติราชการดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทําเสนทาง
ความกาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path) และแนวทางการพัฒนาความ
กาวหน าทางอาชีพ (Career
Development)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

เป าหมาย

คร

ระดับ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

กรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพื่อสืบ
คน มติ ก.ก. ตามประเภทการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ

ห

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

จํานวนสํานวนการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการกรุงเทพมหานครที่มีความเห็น
เสนอซ่ งึ หัวหน าสํานักงาน ก.ก. เห็นชอบ
สัง่ นําเรื่องเสนอ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับ
วินัยและการออกจากราชการพิจารณา
ตัง้ แตปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2562

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 19/04/2562 - สํานวนปี พ.ศ.
2556 ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทงั ้ สน
ิ้  57 เรื่อง
หัวหน าสํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม
อ.ก.ก. วินัย 1 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 1.75
ของจํานวนสํานวน 57 เรื่อง (ตัง้ แตปี พ.ศ.
2556 – พ.ศ. 2559) - สํานวนปี พ.ศ.
2560 มีทงั ้ สน
ิ้  38 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน
ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย เรื่อง คิดเป็ นรอยละ - ของจํานวนสํานวน
38 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2560) - สํานวนปี พ.ศ.
2561 มีทงั ้ สน
ิ้  19 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน
ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย เรื่อง คิดเป็ นรอยละ - ของจํานวนสํานวน
19 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2561) - สํานวนปี พ.ศ.
2562 (ณ วันที่ 11 เมษายน 2562) เขามา
ทัง้ สน
ิ้  22 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน ก.ก. สัง่
นํ าเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 12 เรื่อง คิด
เป็ นรอยละ 54.54 ของจํานวนสํานวน 22
เรื่อง 21/05/2562 - สํานวนปี พ.ศ. 2556
ถึงปี พ.ศ. 2559 มีทงั ้ สน
ิ้  56 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก.
วินัย 6 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 10.71 ของ
จํานวนสํานวน 56 เรื่อง (ตัง้ แตปี พ.ศ.
2556 – พ.ศ. 2559) - สํานวนปี พ.ศ.
2560 มีทงั ้ สน
ิ้  38 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน
ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 2.63 ของจํานวน
สํานวน 38 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2560) - สํานวน
ปี  พ.ศ. 2561 มีทงั ้ สน
ิ้  19 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก.
วินัย 3 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 15.79 ของ
จํานวนสํานวน 19 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2561) สํานวนปี พ.ศ. 2562 เขามาทงั ้ สน
ิ้  30
เรื่อง หัวหน าสํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่
ประชุม อ.ก.ก. วินัย 19 เรื่อง คิดเป็ นรอย
ละ 63.33 ของจํานวนสํานวน 30 เรื่อง
18/06/2562 - สํานวนปี พ.ศ. 2556 ถึงปี
พ.ศ. 2559 มีทงั ้ สน
ิ้  50 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก.
วินัย 8 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 16 ของ
จํานวนสํานวน 50 เรื่อง (ตัง้ แตปี พ.ศ.
2556 – พ.ศ. 2559) - สํานวนปี พ.ศ.
2560 มีทงั ้ สน
ิ้  37 เรื่อง หัวหน าสํานักงาน
ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก. วินัย 1
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 2.70 ของจํานวน
สํานวน 37 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2560) - สํานวน
ปี  พ.ศ. 2561 มีทงั ้ สน
ิ้  16 เรื่อง หัวหน า
สํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่ประชุม อ.ก.ก.
วินัย 2 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 12.5 ของ
จํานวนสํานวน 16 เรื่อง (ปี  พ.ศ. 2561) สํานวนปี พ.ศ. 2562 เขามาทงั ้ สน
ิ้  33
เรื่อง หัวหน าสํานักงาน ก.ก. สัง่ นําเขาที่
ประชุม อ.ก.ก. วินัย 21 เรื่อง คิดเป็ นรอย
ละ 63.63 ของจํานวนสํานวน 33 เรื่อง

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). กิจกรรมการพิจารณาสํานวน กองวินัยและสงเสริม
การดําเนินการทางวินัยขาราชการ จริยธรรม
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จัดทําเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

เว็บไซตของสํานักงาน ก.ก. สามารถให
บริการขอมูลขาวสารดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตาม
ภารกิจความรับผิดชอบ
(กองทะเบียนประวัติขาราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
สอบสวนตามกฎ ก.พ. วาดวยการดําเนิน
การทางวินัย พ.ศ. 2556

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

6.6.6

..

(ไตรมาส 3) ดําเนินการติดตามความ
กาวหน าการดําเนินโครงการพัฒนางาน
ประจําตามกิจกรรมการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.ก.
เป็ นการติดตามความกาวหน าระยะที่ 1

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจจากการเขารวมโครง
การ
(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(4.1). กิจกรรมการพัฒนานัก
กองสรรหาบุคคล
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(4.2). กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ กองอัตรากําลัง
การเพื่อการทบทวนและจัด
ทําสมรรถนะที่พึงประสงคสายงาน
ทรัพยากรบุคคล
ความกาวหน าของงาน :100.00%

4.00
6.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการสัมมนา (5.1). โครงการพัฒนาแนวทางการ
(จํานวน (จํานวน (รูปแบบ เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2562 ใน
จางงานของกรุงเทพมหานคร
(รูปแบบ))
))
ภารกิจส
 ําคัญและเรงดวน ไดแก สํานักงาน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เขต สํานักการคลัง สํานักการแพทย สํานัก
อนามัย ทัง้ นี้ไดมีการประชุมรวมกับหนวย
งานตางๆ ไปแลว

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

6.00
(จํานวน)

(6.1). โครงการคัดเลือกผูแทน
ขาราชการกรุงเทพมหานครและผู
แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเป็ น
กรรมการในคณะกรรมการ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบริหารทว
ั ่ ไป

(8.1). กิจกรรมการปรับปรุงขอมูล
บนเว็บไซตของสํานักงานคณะ
กรรมการขาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองทะเบียนประวัติขา
ราชการ

กองวินัยและสงเสริม
จริยธรรม

6.000
(จํานวน)

(ไตรมาส 3)

ผลลัพธ
2.00
2.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการจัด
(Outcome) (จํานวน (ต (จํานวน (ตําแห ทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการการ
ําแหนง))
นง))
จัดทําเสนทางความกาวหน าในสายอาชีพ
(Career Path)
ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) การปรับปรุงขอมูลปฏิทินกิจ
กรรม ขอมูลเกี่ยวกับองคกร ขอมูลสถิติ
ขอมูลขาวสาร

(7.1). โครงการการจัดทําเสนทาง
กองอัตรากําลัง
ความกาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

81.200
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเเลวเสร็จตาม
โครงการ ผูเขารับการอบรมที่ทําแบบ
ทดสอบและสงคืนจํานวน 133 คน ทําแบบ
ทดสอบไดเกินรอยละ 80 จํานวน 108 คน
คิดเป็ นรอยละ 81.20

(9.1). โครงการอบรมหลักสูตรการ
สอบสวนพิจารณาของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

81.620
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเเลวเสร็จตาม
โครงการ ผูเขารับการอบรมที่ทําแบบ
ทดสอบและสงคืนจํานวน 136 คน ทําแบบ
ทดสอบไดเกินรอยละ 80 จํานวน 111 คน
คิดเป็ นรอยละ 81.62

(10.1). โครงการพัฒนาและสงเสริม กองวินัยและสงเสริม
ความรูดานวินัยของขาราชการ
จริยธรรม
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

10

กรุงเทพมหานครมีกรรมการ ก.ก. ซึ่งเป็ น
ผูแทนขาราชการกรุงเทพมหานคร และผู
แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครใน ก.ก.
ครบองคประกอบตามที่กฎหมายกําหนด

6.6.6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

9

100.000
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

8

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด

ห

กรุงเทพมหานครมีแนวทางการจางงานรูป
แบบอ่ น
ื เพื่อนําไปใชกับหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร

7

เป าหมาย

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

6

6.6.6

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.ก. ตาม
สมรรถนะที่พึงประสงคสายงานทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ

พ

4

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

3/10
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14

15

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตงั ้ เป็ นขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญครบทุกสายงานที่มี
ตําแหนงวาง
(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของนิสิต/นักศึกษา สนใจสมัครเขา
รับราชการกับกรุงเทพมหานคร
(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) -รวบรวมขอมูลธรรมาภิบาล
ดานวินัยของกรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเดือน
เม.ย. 2562 ถึง มิ.ย. 2562 จํานวน 23
เรื่อง (ไดตรวจสอบแลวจํานวนเรื่องที่ถูก
ตอง คือ 21 เรื่อง จึงขอแกไข จาก 23
เรื่อง เป็ น 21 เรื่อง)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

93.940
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

74.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

91.450
(รอยละ)

รอยละของผลงานที่หนวยงานนําเสนอมี
ผลการประเมินในระดับชมเชยข้ น
ึ ไป

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รายงานผลการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบงานของสํานักงานเขต
ฉบับสมบูรณ

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการสัมภาษณงานอยางมี
ประสิทธิภาพฯ ใหกับผูเขารับการฝึกอบรม
จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 12- 13
ธันวาคม 2562 และรุนที่ 2 ระหวางวันที่
18-19 ธันวาคม 2562 เสร็จเรียบรอยแลว

6.6.6

ผลลัพธ
20.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

(12.1). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองสรรหาบุคคล
การเทคนิคการสัมภาษณงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Effective Interview
Techniques) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดการอบรม
โครงการการพัฒนานักทรัพยากรบุคคล
ตามเสนทางการพัฒนาตามสายอาชีพ
(Training Road Map) 1. หลักสูตรเสริม
สรางความรูความสามารถดานทรัพยากร
บุคคล (HR Generalist: HR Gen) 2.
หลักสูตรพัฒนาวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคล
(HR Professional: HR Pro) 3. หลักสูตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ
(HR Strategic Management: HR
Strategic)

(15.1). โครงการพัฒนานัก
ทรัพยากรบุคคลตามเสนทางการ
พัฒนาตามสายอาชีพ (Training
Road Map)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

1.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
(จํานวน (ฉบับ)) ประชุมของคณะทํางานศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงานของฝาย
ตางๆ ของสํานักงานเขต ตามกิจกรรมที่ 3

(17.1). โครงการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบงาน
ของสํานักงานเขต
ความกาวหน าของงาน :100.00%

100.000
(รอยละ)

กองสรรหาบุคคล

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม (14.1). โครงการฝึกงานกับกรุงเทพ กองสรรหาบุคคล
โครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร
มหานคร (Internship in BMA)
(Internship in BMA) เป็ นการดําเนินการ ความกา วหน าของงาน :100.00%
จัดกิจกรรมที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึ กงาน

ท
..

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). กิจกรรมจัดทําการเก็บขอมูล กองวินัยและสงเสริม
ธรรมาภิบาลดานวินัยของ
จริยธรรม
กรุงเทพมหานครดวยระบบสารสน
เทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) - ประกาศผลการสอบแขงขัน (13.1). โครงการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

17

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

16

ผลงานลาสุด

คร

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมสามารถ
ประยุกตใชความรู และเทคนิคตาง ๆ ที่ใช
ในการสัมภาษณงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

เป าหมาย

าน

13

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

12

รอยละของความครบถวนถูกตองของ
ขอมูลในเรื่องธรรมาภิบาลดานวินัยของ
กรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ม

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

กองสรรหาบุคคล

(ไตรมาส 3) คณะกรรมการฯไดพิจารณา (16.1). โครงการมอบรางวัลคุณภาพ กองพัฒนาระบบ
ผลการใหคะแนน ตามที่คณะกรรมการได การใหบริการของกรุงเทพมหานคร ราชการกรุงเทพมหา
ออกตรวจผลงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานจริง ความกา วหน าของงาน :100.00% นคร
อยูระหวางนําเสนอผูวาลงนามในประกาศ
กรุงเทพมหานคร

4/10

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

20

รอยละของผูเขารวมประชุมวิชาการมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รายงานประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ฉบบ))

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

23

จัดทําหนังสือ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู
พิทักษระบบคุณธรรม
(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมที่สงแบบ
ทดสอบภายหลังการฝึกอบรม
(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ขออนุมัติเงินประจํางวดเพื่อ
ใชจัดประชุมชแ
ี้ จงแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ และกําหนดจัดประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหา
นคร เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางการประเมินผลฯ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

1.000
(ไตรมาส 3) ดําเนินการกิจกรรมที่ 1 ตาม
(จํานวน (ฉบบ)) โครงการฯ เสร็จเรียบรอยแลว อยูระหวาง
ปรึกษาหารือแนวทางในการดําเนินการตาม
โครงการฯ กิจกรรมที่ 2 กับวิทยากร เพื่อ
สรางกรอบวิธีคิดของผูเขารวมสัมมนาให
สามารถคิดแผนงานเชิงกลยุทธไดและ
สามารถนํามาใชขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ
มหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

พ

1.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสรุป
(จํานวน (ฉบับ)) ขอมูลจ
 ากการศึกษาดูงานและจัด
ทํารายงานการศึกษา

ท

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

88.652
(รอยละ)

กร
ุงเ

22

รายงานสรุปผลการศึกษาดูงานเรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชนภายในเดือนกันยายน 2562
ไมนอยกวา 4 หนวยงาน

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

1.00
1.000
(ไตรมาส 3) จัดทําหนังสือขอเปลี่ยนแปลง (18.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ กองพัฒนาระบบ
(จํานวน (จํานวน (ผลงาน รายละเอียดโครงการใหสอดคลองกับ
การเพื่อเสริมสรางนวัตกรรมภาครัฐ ราชการกรุงเทพมหา
(ผลงาน))
))
นโยบายดจ
ิ ิทัล ไทยแลนด และแผนปฏิบัติ ความกา วหน าของงาน :100.00% นคร
การ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
21

ผลงานลาสุด

คร

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

..

ผลผลิต
(Output)

1,500.00
(จํานวน
(เลม))

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(19.1). โครงการประชุมวิชาการ
กองพัฒนาระบบ
เรื่อง การชแ
ี้ จงแนวทางการประเมิน ราชการกรุงเทพมหา
ผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของ
นคร
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

19

หนวยงานสามารถนําความรูความเขาใจที่
ไดรับจนเกิดเป็ นแนวคิดและตอยอดไป
เป็ นการพัฒนานวัตกรรมระดับองคกรจน
สามารถเสนอผลงานอยางนอย 1 ผลงาน
เพื่อขอรับรางวัลคุณภาพของ
กรุงเทพมหานครและรางวัลบริการภาครัฐ
แหงชาติ

กลยุทธ

ห

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

1.000
(ไตรมาส 3) อยูระหวางจัดจางพิมพตาม
(จํานวน (เลม)) จํานวนเลมและรูปแบบที่คณะทํางานฯ
กําหนด
80.480
(รอยละ)

(20.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.
2561 - 2565) ในเชิงกลยุทธ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(21.1). กิจกรรมการศึกษารูปแบบ กองพัฒนาระบบ
การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ราชการกรุงเทพมหา
ระดับบุคคล (Performance
นคร
Management) ของหนวยงานภาค
รัฐและเอกชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(22.1). กิจกรรมจัดทําหนังสือ ก.พ. กองพิทักษระบบคุณธร
ค. กรุงเทพมหานคร ผูพิทักษระบบ รม
คุณธรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม (23.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริม กองพิทักษระบบคุณธร
แผนงานที่วางไวแลว
สรางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ รม
ระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2554
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการกอหนี้ผูกพันงบ (25.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ กองบริหารทว
ั ่ ไป
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ของการกอหนี้ผูกพัน
2562 ใน 6 หมวดรายจาย ดังนี้ หมวดเงิน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชว
ั่
คราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดรายจายอ่ น
ื 
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 20
มิถุนายน 2562

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

26

27

28

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการจัดทํางบการ
เงิน
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

(24.1). กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบริหารทว
ั ่ ไป

(ไตรมาส 3) ไมมีการกันเงินไวเบิกเหล่ อ
ื
มปี

(26.1). กิจกรรมรอยละของเงินกัน
ไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบริหารทว
ั ่ ไป

(ไตรมาส 3) ไดจัดทํางบการเงินเสร็จสน
ิ้
ภายในกําหนด

(27.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินทันเวลาและถูกตอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองบริหารทว
ั ่ ไป

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเบิกจายงบ
ประมาณรายจายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 ใน 6 หมวดรายจาย ดังนี้ หมวดเงิน
เดือนและคาจางประจํา หมวดคาจางชว
ั่
คราว หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวดคาสาธารณูปโภค หมวดรายจายอ่ น
ื 
และงบกลาง ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึง 20 มิถุนายน 2562

(28.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ กองบริหารทว
ั ่ ไป
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

เป าหมาย

าน

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

25

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

ผลการดําเนิ นงาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ม

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี
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29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ไดมีการประชุมรวมกับตัวแทนคณะทํางาน
และผูเกี่ยวของกับการดําเนินการพิจารณา
เทียบคุณวุฒิการศึกษาจากกองอัตรากําลัง
และกองสรรหาบุคคล เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานตามโครงการ สรุปไดดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การประมวลแนวการ
พิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และจัดทําสื่อการเรียนรู
ไดแก คลิปวีดิโอ คูมือการปฏิบัติงาน ดาน
การพิจารณาเทียบคุณวุฒิการศึกษา ฯลฯ
เพื่อจัดเก็บและเผยแพรในชองทางการ
สื่อสารตาง ๆ ของสํานักงาน ก.ก. : กอง
สรรหาบุคคลไดมีการดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานฯ และ กองอัตรากําลังไดมี
การดําเนินการจีดทําคลิปเสียงการ
ถายทอดความรูจากผูที่มีความรูและ
ชํานาญไวแลว ขัน
้ ตอนตอไป สามารถ
นํ าสื่อการเรียนรูทงั ้ สองไปเผยแพรทางชอง
ทางตาง ๆ และนําไปใชประกอบการดําเนิน
กิจกรรมที่ 2 ได - กิจกรรมที่ 2
Workshop การพิจารณาเทียบคุณวุฒิการ
ศึกษา แบงเป็ น 2 กลุมเป าหมาย คือ 1)
กลุมเป าหมายที่มีหน าที่รับผิดชอบโดยตรง
ไดมีการจัดอบรมและถายทอดความรูจากผู
มีความรูและชํานาญไปเรียบรอยแลว 1)
กลุมเป าหมายนักทรัพยากรบุคคล ที่มีหน า
ที่รับผิดชอบโดยตรง ไดมีการจัดอบรมและ
ถายทอดความรูจากผูมีความรูและชํานาญ
ไปเรียบรอยแลว และ 2) กลุมเป าหมาย
บุคลากรของสํานักงาน ก.ก. สายงานอ่ น
ื 
และบุคลากรจากหนวยงานอ่ น
ื  ที่มีภารกิจ
เกี่ยวของกับการพิจารณาเทียบคุณวุฒิการ
ศึกษา จะจัดดําเนินการถายทอดความรู
และจัดทํา Workshop โดยวิทยากรจาก
กองอัตรากําลัง - กิจกรรมที่ 3 เวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู การพิจารณาเทียบคุณวุฒิ
การศึกษา : หลังจากกิจกรรมที่ 1 และ 2
ซึ่งกลุมเป าหมายทงั ้  2 กลุมไดนําความรูที่
ไดรับไปใชในการทํางานแลว จะมีการเชิญ
ตัวแทนมารวมกิจกรรมที่ 3 เพื่อแลก
เปลี่ยนเรียนรู รับทราบปัญหา/อุปสรรค
และขอเสนอแนะ เพื่อดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานของสํานักงาน ก.ก. และในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครตอไป ปั จจุบันอยูระหวาง
เตรียมการดําเนินการจัดประชุมคณะ
ทํางานฯ เพื่อแบงและมอบหมายภารกิจ
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการตอไป

(29.1). กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบริหารทว
ั ่ ไป

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กลยุทธ

คร

มิติท่ี
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มิติท่ี
30

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) - รายงานหัวหน าหนวยงาน
รับทราบผลการสํารวจความพึงพอใจผูรับ
บริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร
ครัง้ ที่ 1 และไดดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุง
ในประเด็นสํารวจและขอคําถามหลักตาม
ผลการสํารวจฯ ครัง้ ที่ 1 - กองงานผูตรวจ
ราชการมีหนังสือที่ กท 0409/527 ลงวันที่
10 พฤษภาคม 2562 ขอความอนุเคราะห
หนวยงานอํานวยความสะดวกใหกับเจา
หน าที่จากสถาบันพัฒนาบริหารศาสตรใน
การเขาสํารวจความพึงพอใจฯ ครัง้ ที่ 2 อาจารยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร
ศาสตร มาแจกแบบสอบถามครัง้ ที่ 2 จํานว
น 103 ชุด โดยไดดําเนินการแจกและ
รวบรวมสงคืนครบถวนแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(30.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง กองบริหารทว
ั ่ ไป
พอใจในการใหบริการของ สํานักงาน
ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%

31

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

..

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

..

(ไตรมาส 3)

(32.1). โครงการจัดแสดงผลงาน
กองพัฒนาระบบ
โครงการใหบริการที่ดีที่สุดที่มีความ ราชการกรุงเทพมหา
โดดเดนประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
นคร
2561
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

86.000
(รอยละ)

พ

6.6.6

ท

33

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมงานตอ
การจัดแสดงผลงานโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุดที่มีความโดดเดนประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561

(31.1). โครงการยกระดับการบริหาร กองพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลของ
ราชการกรุงเทพมหา
กรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการ
นคร
เปลี่ยนแปลง นํ ารองภารกิจงาน
ป องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(รักษารอบ)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงาน ก.ก. ไดดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการฯ ทัง้  3 กิจกรรม
เรียบรอยแลว ไดแก (1) กิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการ
และปองกันโรคออฟฟิ ศซินโดรม (Office
Syndrome) (2) กิจกรรมดําเนินการฉีดพน
ยุง และกําจัดสัตวนําโรคตาง ๆ และ (3)
กิจกรรมตรวจสอบดูแลความปลอดภัย
อุปกรณไฟฟ าในสํานักงาน ปัจจุบันอยู
ระหวางการประมวลกิจกรรมเพื่อจัดทําขอ
ปฏิบัติ แนวทางการทํางานวาดวยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของสํานักงาน ก.ก.

กร
ุงเ

32

(ไตรมาส 3) -ติดตามผลการใชงานระบบฯ
พรอมประเมินความตองการของผูใชงาน
เพื่อนนําผลมาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
-ปรับปรุงงานของสํานักปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย และดําเนินการจางงานรูปแบบ
อื่น และพัฒนาหลักสูตรการอบรมให
สอดคลองกับลักษณะงาน พรอมทงั ้ สราง
ความกาวหน าในอาชีพ

ห

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

าน

คร

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(31.2). โครงการระบบการเลื่อนเงิน กองพัฒนาระบบ
เดือนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ราชการกรุงเทพมหา
สามัญอิเล็กทรอนิกส
นคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(33.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน กองบริหารทว
ั ่ ไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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34

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักงาน ก.ก. จัดกิจกรรม
เดิน-วิ่ง สะสมระยะทางผานทาง
Application ระหวางวันที่ 22 เม.ย. - 11
พ.ค. 62 รวมใหได 20 กม. ซึ่งไดดําเนิน
การเรียบรอยแลว และสรุปผลรายงานผู
บริหารแลว และผูบริหารฯ ไดมอบนโยบาย
ใหมีการกระตุนและรณรงคการปรับเปลี่ยน
หรือสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลังกาย
ใหบุคลากรอยางตอเนื่อง

35

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

6.6.6

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(34.1). กิจกรรมการดําเนินการสราง กองบริหารทว
ั ่ ไป
เสริมสุขภาพของบุคลากรในสํานักงา
น ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงดานการทุจริต
โดยแตละกองที่รับผิดชอบไดรวบรวม
เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา
และประเมินผลสงใหกองวินัยและเสริม
สรางจริยธรรมเป็ นผูรวบรวม เพื่อสงให
สํานักงาน ก.ก. ตรวจสอบเป็ นรายเดือน

(35.1). กิจกรรมการดําเนินการตาม กองวินัยและสงเสริม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ จริยธรรม
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :100.00%

าน

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

-

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 35 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

พ

ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ท

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

กร
ุงเ

............................................................

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................
............................................................

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

คร

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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