แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (รอย

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและระบบราชการของ
กรุงเทพมหานคร

1.00
(ไตรมาส 3)
(จํานวน (ร (จํานวน (ระบบ))
ะบบ))

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนกลุมภารกิจที่มีการจัดทําเสนทาง
ความกาวหน าในสายอาชีพ (Career Path)
และแนวทางการพัฒนาความกาวหน าทาง
อาชีพ (Career Development) แลวเสร็จ
(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อปองกัน
การทุจริต

(ไตรมาส 3)

าน

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

6.6.6

ม

2

ระดับ

ผลผลิต
2.00
(Output) (จํานวน (ก
ลุมภารกิจ
))

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสมรรถนะมุงสูความเป็ นมืออาชีพ

กลยุทธ

(จํานวน (กลุม
ภารกิจ))

(ไตรมาส 3)

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ละ 70)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(หลักสูตร))

(จํานวน (หลัก
สูตร))

(ไตรมาส 3)

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของความพึงพอใจของหนวยงาน
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของ กทม. ตอ
การพัฒนาระบบการสรรหาและเลือกสรร
กําลังคนคุณภาพ

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). โครงการศึกษาทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสมรรถนะของขาราชการ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

กองอัตรากําลัง

(2.1). (ถูกตอง)โครงการจางเหมา
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานดานการ
ประเมินบุคคลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองอัตรากําลัง

(2.2). โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารผลงาน เงินเดือนและคา
ตอบแทนของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :2.00%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(3.1). (ถูกตอง)โครงการจางที่
กองอัตรากําลัง
ปรึกษาเพื่อจัดทําเสนทางความ
กาวหน าในสายอาชีพ (Career
Path) และแนวทางการพัฒนาความ
กาวหน าในสายอาชีพ (Career
Development)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(4.1). กิจกรรมจัดทําหลักสูตรเพื่อ กองวินัยและสงเสริม
พัฒนาสมรรถนะ และองคความรูเชิง จริยธรรม
สรางสรรคของบุคลากรดานการ
ป องกันการทุจริต
ความกาวหน าของงาน :40.00%
(5.1). โครงการพัฒนาระบบสรรหา
และเลือกสรรกําลังคนคุณภาพ
สําหรับหนวยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

กองสรรหาบุคคล

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

9

10

11

รอยละของบริการสาธารณะที่มีการสํารวจ
วาควรใหสํานักงานเขตเป็ นหนวยดําเนิน
การ

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

มีการศึกษาและยกรางกฎ ก.ก. วาดวยการ
ดําเนินการทางวินัย พ.ศ. .....
(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมี
ความรูความเขาใจจากการเขารวมโครง
การ

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

1.00
(จํานวน
(ฉบบ))

(รอยละ)

(จํานวน (ฉบบ))

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการจัดทํารายงานผลการ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการกระทําทุจริตตอ
หน าที่ราชการของขาราชการกรุงเทพมหา
นคร

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

(จํานวน (ฉบับ))

(รอยละ)

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

(จํานวน (ฉบับ))

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

2/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(6.1). โครงการฝึกงานกับกรุงเทพ
มหานคร (Internship in BMA)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

คร

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3)

าน

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รายงานผล Best Practice ที่จะนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหา
นคร

เป าหมาย

ม

8

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

7

รอยละของความพึงพอใจของหนวยงาน
ของ กทม. ตอโครงการฝึกงานกับกรุงเทพ
มหานคร (Internship in BMA)

กลยุทธ

ท

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(7.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การเพื่อนําผลศึกษามากําหนด
แนวทางการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหตอบสนองตอการบริหาร
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :15.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสรรหาบุคคล

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(8.1). โครงการพัฒนาระบบงานและ กองพัฒนาระบบ
โครงสรางสํานักงานเขต
ราชการกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :3.00%
นคร

(ไตรมาส 3)

(9.1). กิจกรรมศึกษาและยกรางกฎ กองวินัยและสงเสริม
ก.ก. วาดวยการดําเนินการทางวินัย จริยธรรม
พ.ศ. .....
ความกาวหน าของงาน :30.00%

(ไตรมาส 3)

(10.1). โครงการอบรมพัฒนาและสง กองวินัยและสงเสริม
เสริมความรูดานวินัยของขาราชการ จริยธรรม
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(11.1). กิจกรรมศึกษาปัจจัยที่มีผล กองวินัยและสงเสริม
ตอการกระทําทุจริตตอหน าที่
จริยธรรม
ราชการของขาราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :30.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการสรรหาบุคคลเพื่อ
บรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับราชการเป็ น
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ตําแหนงครูผูชวย สังกัด
สํานักพัฒนาสังคม
(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จํานวนยอดไลคเพจ Facebook

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

6.6.6

6.6.6

17

รอยละความพึงพอใจของนักทรัพยากร
บุคคลตอโครงการพัฒนานักทรัพยากร
บุคคลของสํานักงาน ก.ก. แบบมุงเป า

ผลลัพธ
5,000.00
(Outcome)
(คน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมสามารถ
ประยุกตใชความรู และเทคนิคตาง ๆ ที่ใช
ในการสัมภาษณงานไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ

(รอยละ)

(คน)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

16

100.00
(รอยละ)

ท

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

..

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

3/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(12.1). โครงการอบรมหลักสูตรการ กองวินัยและสงเสริม
สอบสวนพิจารณาขาราชการ
จริยธรรม
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

รอยละความสําเร็จในการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตงั ้ เป็ น
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญครบทุก
ตําแหนงที่เปิ ดสอบแขงขัน

เป าหมาย

าน

14

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

13

รอยละของจํานวนผูเขารับการอบรมมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการ
สอบสวนตาม กฎ ก.พ. วาดวยการดําเนิน
การทางวินัย พ.ศ. 2556

กลยุทธ

ม

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(13.1). โครงการสอบแขงขันเพื่อ
บรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :3.00%

กองสรรหาบุคคล

(14.1). โครงการการสอบแขงขัน
กองสรรหาบุคคล
พื่อบรรจุและแตงตงั ้ บุคคลเขารับ
ราชการเป็ นขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหา
นคร ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานัก
พัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :3.00%
(15.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การสรรหาโดยการประชาสัมพันธ
ผานเครือขายสารสนเทศ (New
Face for Best)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

กองสรรหาบุคคล

(16.1). โครงการพัฒนานัก
กองสรรหาบุคคล
ทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน ก.ก.
แบบมุงเป า ประจําปี  2563
ความกาวหน าของงาน :25.00%
(17.1). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ กองสรรหาบุคคล
การเทคนิคการสัมภาษณงานอยางมี
ประสิทธิภาพ (Effective Interview
Techniques)
ความกาวหน าของงาน :50.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

21

22

รอยละของผูเขารวมประชุมวิชาการมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ผลงานที่หนวยงานนําเสนอเป็ นไปตาม
หลักเกณฑการพิจารณารางวัล รอยละ 20

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมที่สงแบบ
ทดสอบภายหลังการฝึกอบรม

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(รอยละ)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
23

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร ผูพิทักษระบบคุณธรรม
(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ไฟล))

(จํานวน (ไฟล))

4/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(18.1). โครงการเสริมสรางความรู กองสรรหาบุคคล
ความเขาใจในการสรางขอสอบภาค
ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง
ความกาวหน าของงาน :30.00%

คร

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

(ไตรมาส 3)

าน

ไดขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและ
เวลาการทํางาน ภายในเดือนเมษายน 2
564

เป าหมาย

(ไตรมาส 3)

ห

20

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

6.6.6

ระดับ

ม

19

รอยละของขอสอบที่สรางและพัฒนามี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

กลยุทธ

พ

18

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

(19.1). กิจกรรมศึกษาเรื่องการปรับ กองพัฒนาระบบ
เปลี่ยนรูปแบบและเวลาการทํางาน ราชการกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :10.00%
นคร

(20.1). โครงการประชุมวิชาการ
กองพัฒนาระบบ
เรื่อง การชแ
ี้ จงแนวทางการประเมิน ราชการกรุงเทพมหา
ผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของ
นคร
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ความกาวหน าของงาน :2.00%

(ไตรมาส 3)

(21.1). โครงการมอบรางวัลคุณภาพ กองพัฒนาระบบ
การใหบริการของกรุงเทพมหานคร ราชการกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :10.00%
นคร

(ไตรมาส 3)

(22.1). โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริม กองพิทักษระบบคุณธร
สรางการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ รม
ระบบคุณธรรม ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2554
ความกาวหน าของงาน :15.00%

(ไตรมาส 3)

(23.1). (ถูกตอง) กิจกรรมจัด
กองพิทักษระบบคุณธร
ทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค.
รม
กรุงเทพมหานคร ผูพิทักษระบบคุณ
ธรรม
ความกาวหน าของงาน :15.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

27

28

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(คะแนน)

(คะแนน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

..

30

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

29

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐานขอ
มูล

(รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองทะเบียนประวัติขาราชการ)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(24.1). กิจกรรมคะแนนของความ
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองบริหารทว
ั ่ ไป

(25.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
กองบริหารทว
ั ่ ไป
เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3)

(26.1). กิจกรรมรอยละความสําเร็จ กองบริหารทว
ั ่ ไป
ของการเบิกจายงบประมาณในภาพร
วม
ความกาวหน าของงาน :4.78%

(ไตรมาส 3)

(27.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง กองบริหารทว
ั ่ ไป
พอใจของผูรับบริการจากสํานักงาน
ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :1.00%

(ไตรมาส 3)

(28.1). โครงการลดการใชพลังงาน
ไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร (เสาชิงชา)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(28.2). โครงการระบบการเลื่อนเงิน กองพัฒนาระบบ
เดือนขาราชการกรุงเทพมหานคร
ราชการกรุงเทพมหา
สามัญอิเล็กทรอนิกส (รักษารอบ)
นคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ท

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย

าน

26

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

25

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและวัสดุ)

กลยุทธ

ม

24

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(29.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน กองบริหารทว
ั ่ ไป
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(ไตรมาส 3)

(30.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
สํานักงาน ก.ก.
ความกาวหน าของงาน :5.00%

กองทะเบียนประวัติขา
ราชการ

-
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คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

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

ห

าน

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6/6

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019

