แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

มิติท่ี

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

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 23/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน... กิจกรรมภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพความเป็ นมืออาชีพดาน Internal
Trainer ประจําเดือนมีนาคม 2562 มีดังนี้
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 (ตามแผนฯ)
คือ กิจกรรมการถายทอดประสบการณ
ทักษะ ความรู ความเขาใจ ในบทบาท
แนวคิดทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจาก
ผูบังคับบัญชา ไดแก ผูอํานวยการ
สํานักงานการเจาหน าที่ ผูอํานวยการสวน
หัวหน าฝาย หัวหน ากลุมงาน ตามลําดับ
รวมทงั ้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในสวน ฝ าย กลุมงาน และระหวาง
สวน ฝ าย กลุมงาน โดยผลการดําเนินการ
เป็ นไปตามเป าหมายที่กําหนด คิดเป็ นรอย
ละ 20 คือ จัดกิจกรรมไดไมนอยกวา 2
ครัง้  มีผูเขารวมกิจกรรมประกอบดวย นัก
ทรัพยากรบุคคล นิติกร นักจัดการงานทว
ั่
ไป ระดับชํานาญการพิเศษ สังกัดสํานักงาน
การเจาหน าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
มีรายละเอียดดังนี้ กิจกรรมครัง้ ที่ 1
ดําเนินการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 13
มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ
หองประชุมสํานักงานการเจาหน าที่ 2 โดย
ผูอํานวยการสํานักงานการเจาหน าที่ สํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ถายทอดประสบ
การณ ทักษะ ความรู ความเขาใจใน
บทบาทแนวคิดทางการบริหารทรัพยากร
บุคคลตามภารกิจของสํานักงานการเจา
หน าที่ กิจกรรมครัง้ ที่ 2 ดําเนินการจัด
กิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2
562 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอง
ประชุมสํานักงานการเจาหน าที่ 2 โดยผู
อํานวยการสวน หัวหน าฝาย หัวหน ากลุม
งาน สังกัดสํานักงานการเจาหน าที่ สํานัก
ปลัดกรุงเทพมหานคร ตามลําดับ ถายทอด
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความเขาใจ
ในบทบาทแนวคิดทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามภารกิจของสํานักงาน
การเจาหน าที่ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในสวน ฝ าย กลุมงาน และระหวาง
สวน ฝ าย กลุมงาน เพื่อพัฒนาใหกลุมเป า
หมายมีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงาน
ดานการบริหารงานบุคคลขาราชการและ
ลูกจางกรุงเทพมหานครของสํานักงานการ
เจาหน าที่ครบทุกดาน ดําเนินการจัด
กิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ) คือ กิจกรรมการ
อบรมในรูปแบบ Classroom Training
เพื่อถายทอด ประสบการณ ทักษะ ความรู
ความเขาใจในบทบาทแนวคิดทางการ
บริหารทรัพยากรบุคคลใหนักทรัพยากร
บุคคล/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชํานาญ
การที่ปฏิบัติหน าที่ดานบริหารงานบุคคล
ตามภารกิจของสํานักงานการเจาหน าที่ มี
ความรู ทักษะเพิ่มข้ น
ึ และมีสมรรถนะที่พึง
ประสงค ในวันจันทรที่ 25 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองประชุมเจา
พระยา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร ภาย
ใตกิจกรรม“สถานีการเรียนรู” ตาม
โครงการเพาะเมล็ด HR พันธุใหม
วิทยากรนักทรัพยากรบุคคลระดับชํานาญ
การพิเศษ สังกัดสวนบรรจุและแตงตงั ้ 
สํานักงานการเจาหน าที่ สํานักปลัดกรุงเทพ
มหานคร ไดถายทอดความรู จํานวน 3
เรื่อง ไดแก ความรูเกี่ยวกับการคัดเลือก
และการประเมินบุคคลเพื่อแตงตงั ้ ใหดํารง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ
การยาย และการสงวนตําแหนงวางเพื่อ
ยายขาราชการกรุงเทพมหานคร ผลการ
ดําเนินการคิดเป็ นรอยละ 7.5 22/5/2562 :
อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... กิจกรรมภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ นมือ
อาชีพดาน Internal Trainer ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 มีดังนี้ - อยูระหวาง
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตามแผนฯ)
คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ
Classroom Training เพื่อถายทอด
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความเขาใจ
ในบทบาทแนวคิดทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหนักทรัพยากรบุคคล
/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการที่
ปฏิบัติหน าที่ดานบริหารงานบุคคลตาม
ภารกิจของสํานักงานการเจาหน าที่ มีความ
รู ทักษะเพิ่มข้ น
ึ และมีสมรรถนะที่พึงประ
สงค ครัง้ ที่ 2 ภายใตกิจกรรม "สถานีการ
เรียนรู" ตามโครงการเพาะเมล็ด HR พันธุ
ใหม จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองสุ
ทัศน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
วิทยากรนิติกรชํานาญการพิเศษ จากสวน
วินัยและคดี ไดถายทอดความรู ทักษะ
และประสบการณฯ เกี่ยวกับกรณีศึกษา
เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย และการ
ลาทุกประเภท จํานวน 4 เรื่อง โดยมีนัก
ทรัพยากรบุคคลนิติกรระดับปฏิบัติการหรือ
ชํานาญการ ที่ปฏิบัติหน าที่ดานบริหารงาน
บุคคลตามภารกิจของสํานักงานการเจา
หน าที่ เขารวมกิจกรรม จํานวน 47 ราย 2
1/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กิจกรรม
ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็ น
มืออาชีพดาน Internal Trainer
ประจําเดือนมิถุนายน 2562 มีดังนี้ - อยู
ระหวางดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 (ตาม
แผนฯ) คือ กิจกรรมการอบรมในรูปแบบ
Classroom Training เพื่อถายทอด
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความเขาใจ
ในบทบาทแนวคิดทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใหนักทรัพยากรบุคคล
/นิติกรระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการที่
ปฏิบัติหน าที่ดานบริหารงานบุคคลตาม
ภารกิจของสํานักงานการเจาหน าที่ มีความ
รู ทักษะเพิ่มข้ น
ึ และมีสมรรถนะที่พึงประ
สงค ครัง้ ที่ 3 ภายใตกิจกรรม "สถานีการ
เรียนรู" ตามโครงการเพาะเมล็ด HR พันธุ
ใหม จัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 มิถุนายน
2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หองเจา
พระยา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
วิทยากรนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
พิเศษจากกลุมงานการลูกจาง และนัก
จัดการงานทว
ั ่ ไปชํานาญการพิเศษ จาก
กลุมงานสวัสดิการ ไดถายทอดความรู
ทักษะ และประสบการณฯ จํานวน 4 เรื่อง
ไดแก ความรูเกี่ยวกับการพิจารณาการ
เลื่อนขน
ั ้ คาจางลูกจางประจํากรุงเทพมหา
นคร การจางลูกจางตามขอบังคับ กทม.วา
ดวยการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจาง
กทม. พ.ศ. 2562 สิทธิประโยชน
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล "งาน
สวัสดิการ" และสิทธิประโยชน สวัสดิการ
และประโยชนเกื้อกูล "งานอาคารสง
เคราะห" โดยมีนักทรัพยากรบุคคลนิติกร
ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการที่ปฏิบัติ
หน าที่ดานบริหารงานบุคคลตามภารกิจ
ของสํานักงานการเจาหน าที่ เขารวมกิจกร
รม จํานวน 49 ราย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). (2) โครงการพัฒนาศักยภาพ สํานักงานการเจาหน าที่
ความเป็ นมืออาชีพดาน Internal
Trainer
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ห

6.6.6

ม

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กลยุทธ

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(2.1) รอยละของกลุมเป าหมายเขารวม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครบทุกหลักสูตร

พ

1

ท

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

50.00
(รอยละ)

68.030
(รอยละ)

(2.1). (5) นิติกรผูรับผิดชอบสํานวน สํานักงานการเจาหน าที่
การดําเนินการทางวินัยในชวงที่
กําหนดจัดทํารายงานผลความคืบ
หน าการตรวจสอบพิจารณารายไตร
มาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 22/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สํานวน พ.ศ.2550-2554 ทําไปแลว
คิดเป็ นรอยละ 43.75% สํานวน พ.ศ.
2555-2559 ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ 31.
25% สํานวน พ.ศ. 2560-2561 ทําไปแลว
คิดเป็ นรอยละ 61.01% -22/5/2562 : อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานวน พ.ศ. 2550 2554 ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ 43.75%
สํานวน พ.ศ. 2555 - 2559 ทําไปแลวคิด
เป็ นรอยละ 39.58% สํานวน พ.ศ. 2560 2561 ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ 66.10%
21/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สํานวน
พ.ศ. 2550 - 2554 ทําไปแลวคิดเป็ นรอย
ละ 50% สํานวน พ.ศ. 2555 - 2559
ทําไปแลวคิดเป็ นรอยละ 43.75% สํานวน
พ.ศ. 2560 - 2561 ทําไปแลวคิดเป็ นรอย
ละ 71.18% 19/7/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สํานวน พ.ศ. 2550 - 2554 ทําไป
แลวคิดเป็ นรอยละ 56.25% สํานวน พ.ศ.
2555 - 2559 ทําไปแลวคิดเป็ นร่อยละ 45.
83% สํานวน พ.ศ. 2560 - 2561 ทําไป
แลวคิดเป็ นรอยละ 72.88%

(3) รอยละของผูรับบริการมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในระดับมากข้ น
ึ ไป

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

(4.1). (1) การทบทวนสมรรถนะที่ สํานักงานการเจาหน าที่
พึงประสงคของนักทรัพยากรบุคคล
และนิติกรของสํานักงานการเจาหน า
ที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 18/4/2562 : รายงานผลการ
ทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงคของนัก
ทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสํานักงาน
การเจาหน าที่และเสนอขอความเห็นชอบ
จากผูอํานวยการสํานักงานการเจาหน าที่ใน
การเผยแพรตอไป 16/5/2562 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว และเวียนแจงสมรรถนะที่ไดใหสวน
ราชการในสํานักงานการเจาหน าที่ทราบ
และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
17/6/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จ
ตามแผนงานที่วางไวแลว และเวียนแจง
สมรรถนะที่ไดใหสวนราชการในสํานักงาน
การเจาหน าที่ทราบและดําเนินการในสวน
ที่เกี่ยวของ

..

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

98.440
(รอยละ)

..

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1) ทบทวนสมรรถนะที่พึงประสงคของนัก
ทรัพยากรบุคคลและนิติกรของสํานักงาน
การเจาหน าที่

2.00
(สมรรถ
นะ)

100.000
(สมรรถนะ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2.2) รอยละของนักทรัพยากรบุคคล
/นิติกรของสํานักงานการเจาหน าที่มีความรู
ทักษะเพิ่มข้ น
ึ  และมีสมรรถนะที่พึง
ประสงคของนักทรัพยากรบุคคล/นิติกร ได
แก การมองภาพองครวม การคิดวิเคราะห
และการใหคําปรึกษาแนะนํา

6

(11) ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการ
ออกประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการ
ฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานครและ
สวัสดิการขาราชการและลูกจางกรุงเทพ
มหานครฯ ในระดับมากข้ น
ึ ไป

(10) ผูเกษียณอายุราชการที่มีความพึง
พอใจตอการจัดโครงการพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณใหแกผูที่เกษียณอายุราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี งบประมาณ
2562 ระดับมากข้ น
ึ ไป
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
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(9) สรุปรายงานผลการวิเคราะหอัตราวาง
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญใหผู
บริหารกรุงเทพมหานครและหนวยงานใช
เป็ นขอมูลในการดําเนินการดานการบริหาร
งานบุคคลของกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 4/62 มีการประสานงานหนวย (5.1). (3) โครงการเพาะเมล็ด HR
งานภายนอกเพื่อขอเขาศึกษาดูงาน 5/62 พันธุใหม
จัดกิจกรรม "สถานีการเรียนรู" ครัง้ ที่ 2 ใน ความกาวหน าของงาน :100.00%
วันพุธที่ 29 พ.ค. 62 ณ หองสุทัศน
17/6/2562 : ดําเนินกิจกรรม"สถานีการ
เรียนรู" ครัง้ ที่ 3 กระบวนการบริหารงาน
บุคคลกรุงเทพมหานคร (ลูกจาง) และ
สวัสดิการของขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ
หองเจาพระยา 24/7/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอน 1. ดําเนินกิจกรรมเวทีแลก
เปลี่ยนทัศนะจากการชมภาพยนตร เมื่อ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ หอง
เจาพระยา 2. ดําเนินกิจกรรม"สถานีการ
เรียนรู"ครัง้ ที่ 4 การจัดทําแฟ มประวัติขา
ราชการ การเลื่อนเงินเดือน คาตอบแทน
คาครองชีพชว
ั ่ คราว เงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2562 ณหองเจาพระยา
(ไตรมาส 3) 19/4/2562 : เมื่อวันที่ 4
(6.1). (13) โครงการสวัสดิการ
เมษายน 2562 ไดออกประชาสัมพันธ
Delivery
โครงการสวัสดิการ Delivery ประจําเดือน ความกาวหน าของงาน :100.00%
เมษายน 2562 ณ ฝ ายรักษาความสะอาด
และสวนสาธารณะ สํานักงานเขตมีนบุรี
และไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการตามโครงการฯ จํานวน 28 ราย
ปรากฎวา ผูรับบริการที่มาใชบริการมีความ
พึงพอใจในโครงการฯ อยูในระดับมากถึง
มากที่สุด คิดเป็ น 98.21% 17/5/2562 :
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ไดออก
ประชาสัมพันธโครงการสวัสดิการ
Delivery ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 ณ
ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สํานักงานเขตราชเทวี และไดดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตาม
โครงการฯ จํานวน 31 ราย ปรากฎวา ผูรับ
บริการที่มาใชบริการมีความพึงพอใจใน
โครงการฯ อยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิด
เป็ น 98.39% 17/6/2562 : เมื่อวันที่ 10
มิถุนายน 2562 ไดออกประชาสัมพันธ
โครงการสวัสดิการ Delivery ประจําเดือน
มิถุนายน 2562 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน
สํานักการแพทย และไดดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการตามโครง
การฯ จํานวน 51 ราย ปรากฎวา ผูรับ
บริการที่มาใชบริการมีความพึงพอใจใน
โครงการฯ อยูในระดับมากถึงมากที่สุด คิด
เป็ น 99.02%

สํานักงานการเจาหน าที่

สํานักงานการเจาหน าที่

สํานักงานการเจาหน าที่

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(จํานวน
ครัง้ )

กร
ุงเ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

7

(3.1). (4) โครงการศูนยการเรียนรู
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR
knowledge Center) ผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ท

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) -จัดทําฐานขอมูลองคความรูที่
จําเป็ นดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครประจําเดือนเมษายน-มิ
ถุนายน และเผยแพรผานเว็บไซตของ
สํานักงานการเจาหน าที่
http://WWW.bangkok.go.th/pdd จํานวน
6 เรื่อง ไดแก 1. การจจัดทําบัตรประจําตัว
เจาหน าที่ของรัฐของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ 2. การขอ
พระราชทานเพลิงศพแกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ 3. การสงวน
ตําแหนงวางเพื่อยายขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ 4. ปั ญหาการ
ดําเนินการทางวินัยลูกจางกรุงเทพมหา
นคร 5. อาคารสงเคราะหขาราชการและ
ลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร 6. การ
มอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหา
นคร

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

3

ระดับ

6.6.6

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(4)รอยละของสํานวนการดําเนินการทาง
วินัยคงคางลดลง และความสําเร็จในการ
พิจารณาสํานวนฯ ปี งบประมาณ 2562
แลวเสร็จภายในกรอบเวลาที่กําหนด

ม

2

พ

มิติท่ี

100.000
(รอยละ)

6.000
(จํานวนครัง้ )

(ไตรมาส 3) -4/62 เวียนแจงสํารวจรายช่ อ
ื
ผูเกษียณที่จะประสงคจะเขารวมพิธีฯ
-5/62 อยูระหวางรวบรวมจํานวนผู
ประสงคเขารวมพิธีฯ และการเสนอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศ
คณะอนุกรรมการสามัญชาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ เรื่องใหขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญพนจากราชการ
เพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ
ประจําปี งบประมาณ 2562 20/6/2562 :
อยูระหวางตรวจรางสัญญาจัดจางทําของที่
ระลึกของผูเกษียณอายุราชการและ
รวบรวมรายช่ อ
ื ผูประสงคจะเขารวมงานพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณฯ 24/7/2562 อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอน 1ไดลงนามในสัญญาจาง
ทําของที่ระลึกขณะนี้ กําลังอยูในขน
ั ้ ตอน
รอตรวจรับ 2 ทําหนังสือเรียนเชิญ ผู
บริหารรวมงาน พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
(ไตรมาส 3) 19/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...รับรายงานตัวผูสอบแขงขันได 2
4/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สงตัวผู
สอบแขงขันไดไปยังหนวยงานตนสังกัด
11/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รับ
รายงานตัวผูสอบแขงขันได

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(7.1). (12) โครงการพิธีมอบ
สํานักงานการเจาหน าที่
ประกาศเกียรติคุณใหแกผูที่เกษียณ
อายุราชการของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(8.1). (11) กิจกรรมสํารวจอัตราวาง สํานักงานการเจาหน าที่
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญให
ผูบริหารและ/หรือหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/8

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 18/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ดําเนินการบันทึกขอมูล 22/5/2562
: อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการบันทึก
ขอมูล 20/6/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
ดําเนินการบันทึกขอมูล

(9.1). (14) กิจกรรมจัดเก็บขอมูล
ขาราชการขอยายดวยระบบคอม
พิวเตอร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

(10.1). (15) โครงการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจําปี  พ.ศ. 2561
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 16/5/2562 : ดําเนินการตรวจ
สอบคุณสมบัติผูไดรับการคัดเลือกฯ ระดับ
หนวยงานเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการจัดทําวาระการประชุมคณะ
กรรมการคัดเลือกฯ ระดับกรุงเทพมหา
นคร 19/6/2562 : 1.ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหาครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ระดับกรุงเทพมหา
นคร ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2562 เรียบรอยแลว 2.ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ เพื่อดําเนินการคัดเลือก
ใหเหลือกลุมละ 3 คน เพื่อนําเสนอคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยใหแลว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2562
22/7/2562 : ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัด
เลือกฯ เพื่อดําเนินการคัดเลือกใหเหลือก
ลุมละ 3 คน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดยใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2562

(11.1). (10) กิจกรรมการปรับปรุง
ขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของ
สํานักงานการเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการเวียนแจงหนวย
งานตางๆ เพื่อจางลูกจางชว
ั ่ คราวปฏิบัติ
งานตอไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดัง
นี้ 1 ตามหนังสือ สกจ.ที่ 0404/5901 ลว.
24 พ.ค. 62 เรื่อง การจางลูกจางชว
ั ่ คราว
เพื่อปฏิบัติหน าที่ตอไป ในปีงบประมาณ พ.
ศ.2563 เพื่อจางลูกจางชว
ั ่ คราวปฏิบัติงาน
ตอไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 2 ตาม
หนังสือ สกจ.ที่ กท 0404/6054 ลว 28 พ.
ค.62 เรื่อง การจางลูกจางชว
ั ่ คราวเพื่อ
ปฏิบัติงานตามโครงการตอไป ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

(12.1). (7) กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการขอ
อนุมัติอัตราลูกจางชว
ั ่ คราวเพื่อ
ปฏิบัติหน าที่ตอไปในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(13.1). (8) โครงการกอสราง
อาคารสงเคราะหขาราชการและ
ลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร
ในพ้ น
ื ที่เขตบางบอน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(13.2). (9) โครงการกอสราง
อาคารสงเคราะหขาราชการและ
ลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร
ในพ้ น
ื ที่อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี
ความกาวหน าของงาน :60.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(14.1). (21) การจัดทําระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของสํานักงานการเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(ไตรมาส 3) 22/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สงสําเนากรุงเทพมหานคร ที่
619/2562 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
สําเนากรุงเทพมหานคร ที่ 723/2562 ลง
วันที่ 20 มีนาคม 2562 สําเนากรุงเทพ
มหานคร ที่ 770/2562 ลงวันที่ 26
มีนาคม 2562 22/5/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สงสําเนากรุงเทพมหานคร ที่ 9
29/2562 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
สําเนากรุงเทพมหานคร ที่ 930/2562 ลง
วันที่ 18 เมษายน 2562 สําเนากรุงเทพ
มหานคร ที่ 1007/2562 ลงวันที่ 26
เมษายน 2562 21/6/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอน...สงสําเนากรุงเทพมหานคร ที่
1150/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
19/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...สง
สําเนาสํานักงานการเจาหน าที่ ที่ 2
48/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
สํานากรุงเทพมหานคร ที่ 1272/2562 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สําเนากรุงเทพ
มหานคร ที่ 1573/2562 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2562

(15.1). (6) กิจกรรมจัดทําหนังสือ
เพื่อแจงคําสัง่ ใหคณะกรรมการสืบ
สวน/สอบสวนทราบ ภายใน 3 วัน
ทําการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

(ไตรมาส 3) 16/5/2562 : ดําเนินการเบิก
จายงบประมาณในหมวดตาง ๆ 53.96 %
19/6/2562 : ดําเนินการเบิกจายงบ
ประมาณในหมวดตางๆ 61.24%
22/7/2562 : ดําเนินการเบิกจายงบ
ประมาณในหมวดตางๆ 68.04%

(17.1). (17) การเบิกจายงบประ
มาณ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

11

(8) รอยละของจํานวนเรื่องที่ปรับปรุง
ขอมูลขาวสารบนเว็บไซตของสํานักงาน
การเจาหน าที่
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

12

(6) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ขออนุมัติอัตราลูกจางชว
ั ่ คราวเพื่อปฏิบัติ
หน าที่ตอไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(โครงการ)

100.000
(โครงการ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

13

(7) การขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน
งานกอสรางอาคารสงเคราะหขาราชการ
และลูกจางประจําของกรุงเทพมหานคร
และอาคารจอดรถ
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

14

15

(19) รอยละความสําเร็จของการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(5) รอยละความสําเร็จในการจัดทําหนังสือ
แจงคําสัง่ คณะกรรมการสืบสวน/สอบสวน
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ
คะแนน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

17

(15) รอยละของความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

(17) คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํางบการเงินทันเวลาและถูกตอง
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กร
ุงเ

(14) รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูก
พัน

(ไตรมาส 3) 19/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ผูวาราชการกรุงเทพมหานครลงนา
มอนุมัติโครงการแลวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2562 ตามหนังสือสํานักงานการเจาหน าที่
ที่ กท 0404/1507 ลงวันที่ 4 มกราคม 2
562 ขณะนี้อยูระหวางมหาวิทยาลัยนวมิ
นทราธิราชจัดทําเอกสารแผนการปฏิบัติ
งานและแผนการใชจายเงิน (ง.202) เพิ่ม
เติม และสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครพิจารณาคําของบประมา
ณ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
17/5/2562 : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ไดจัดสงแผนฯ ใหสํานักงานการเจาหน าที่
เรียบรอยแลว และสํานักงานการเจาหน าที่
ไดนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา
เห็นชอบใหสงสํานักงบประมาณกรุงเทพ
มหานคร ขณะนี้อยูระหวางสํานักงบ
ประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2563
17/6/2562 : สํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครเสนอคณะกรรมการ
พิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําปี งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เพื่อเขา
ประชุมวันที่ 17 มิ.ย. 2562

100.000
(ไตรมาส 3) -4/62 อยูระหวางดําเนินการ
(ระดับคะแนน) ตามโครงการ -5/62 อยูระหวางดําเนินการ
ตามโครงการ 20/6/2562 : อยูระหวาง
ดําเนินการตามโครงการ 24/7/2562 : อยู
ระหวางดําเนินการตามโครงการ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

16

(ไตรมาส 3) 16/5/2562 : มีการแจงขอมูล
ขาวสารในเว็บไซตของสํานักงานการเจา
หน าที่ เดือน เมษายน 2562 จํานวน 49
เรื่อง 19/6/2562 : มีการแจงขอมูลขาวสาร
ในเว็บไซตของสํานักงานการเจาหน าที่
เดือน พฤษภาคม 2562 จํานวน 116 เรื่อง
22/7/2562 : มีการแจงขอมูลขาวสารใน
เว็บไซตของสํานักงานการเจาหน าที่ เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 55 เรื่อง

คร

เป าหมาย

ผลผลิต
(Output)

าน

(13) ระดับความพึงพอใจของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครที่มีตอการดําเนิน
โครงการคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจําปี  พ.ศ.
2561

ระดับ

6.6.6

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ม

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(12) รอยละความถูกตองของการบันทึก
หนังสือที่ขาราชการแจงความประสงคขอ
ยายในระบบคอมพิวเตอร

พ

9

ท

มิติท่ี

100.000
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 20/10/2561 อยูระหวาง
(16.1). (16) การกอหนี้ผูกพัน
รวบรวมขอมูลเอกสารเพื่อดําเนินการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
16/11/2561 1.อยูระหวางเสนอผูอํานวย
การสํานักงานการเจาหน าที่ในขน
ั ้ ตอน
รายงานขอซ้ อ
ื ขอจาง จํานวน 1 ฎีกา 2.อยู
ระหวางขน
ั ้ ตอนการกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะและประมาณราคากลาง
จํานวน 5 ฎีกา 18/12/2561 : ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จตามแผนงานที่วางไว
แลว ดําเนินการกอหนี้ผูกพันเสร็จสน
ิ้
เรียบรอยแลว ทัง้  6 ฏีกา

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว (อยูในความรับผิด
ชอบของฝายการคลัง สํานักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สํานักงานการเจาหน าที่

สํานักงานการเจาหน าที่

(18.1). (19) การจัดทํางบการเงิน
สํานักงานการเจาหน าที่
(ฝ ายการคลัง และฝายบริหารงานทว
ั่
ไป)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

5/8

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ผลการดําเนิ นงาน

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(19.1). (20) การจัดทํารายงานบัญชี สํานักงานการเจาหน าที่
มูลคาทรัพยสิน (ฝ ายบริหารงานทว
ั่
ไป)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว สํานักงานการเจา
หน าที่ไดดําเนินการจัดทํารายงานบัญชี
มูลคาทรัพยสิน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2561 เสร็จเรียบรอยแลว และไดสง
รายงานใหกองบัญชี สํานักการคลัง
เรียบรอยแลว ตามหนังสือสํานักงานการ
เจาหน าที่ ที่ กท 0404/13871 ลงวันที่ 24
กันยายน 2561 เรื่อง รายงานสรุปยอด
ทรัพยสินประจําปี งบประมาณ 2561
(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเงินครบ
ถวนแลว

(20.1). (18) การกันเงินไวเหล่ อ
ื มปี สํานักงานการเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 22/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สํานักงานการเจาหน าที่ไดสรุปผล
การดําเนินการจัดกิจกรรมถายทอดองค
ความรูในการปฏิบัติงานดานการเลื่อนเงิน
เดือนและขน
ั ้ คาจางและการจัดทําเอกสาร
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและ
ขัน
้ คาจางที่หนวยงานดําเนินการและสงให
สํานักงานการเจาที่ภายในกําหนดระยะ
เวลาโดยรวบรวมสําเนาหนังสือหนวยงาน
จัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและขน
ั ้ คาจางสําหรับเป็ นเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณาตัวชว
ี้ ัดตอ
ไป 22/5/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สํานักงานการเจาหน าที่อยูระหวางดําเนิน
การจัดเตรียมขอมูลและเอกสารการดําเนิน
การเลื่อนเงินเดือนและขน
ั ้ คาจางในรอบ 1
ตุลาคม 2562 เพื่อเวียนแจงหนวยงานจัด
ทําเอกสารประกอบการเลื่อนเงินเดือนและ
ขัน
้ คาจางตอไป 21/6/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอน...สํานักงานการเจาหน าที่อยู
ระหวางดําเนินการจัดเตรียมขอมูลและ
เอกสารการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนและ
ขัน
้ คาจางในรอบ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อ
เวียนแจงหนวยงานจัดทําเอกสารประกอบ
การเลื่อนเงินเดือนและขน
ั ้ คาจางตอไป
19/7/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สํานักงานการเจาหน าที่ไดมีหนังสือ ที่ กท
0404/8226 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
แจงหนวยงานเขารวมกิจกรรมถายทอด
และแลกเปลี่ยนองคความรูการเลื่อนเงิน
เดือนของขาราชการและเลื่อนขน
ั ้ คาจาง
ของลูกจาง โดยกําหนดจัดกิจกรรมในวัน
พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หองเจาพระ
ยา

(21.1). (22) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักงานการเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 16/5/2562 : กองงานผูตรวจ
ราชการไดมีหนังสือที่ กท 0409/527 ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แจงขอความ
อนุเคราะหหนวยงานในการอํานวยความ
สะดวกใหกับเจาหน าที่จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตรในการเขาสํารวจความ
พึงพอใจฯ ครัง้ ที่ 2 ตัง้ แตวันที่ 3 มิถุนายน
2562 เป็ นตนไป 19/6/2562 : อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนทอดแบบสอบถามใหสวนราชการ
ในสํานักงานการเจาหน าที่ดําเนินการกรอก
แบบสํารวจ 18/7/2562 : ไดสง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับ
บริการจากหนวยงานกรุงเทพมหานคร
จํานวน 46 ชุด ใหกองงานผูตรวจราชการ
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2
562

(23.1). (24) การใหบริการของ
สํานักงานการเจาหน าที่
สํานักงานการเจาหน าที่ (กองงานผู
ตรวจราชการและฝายบริหารงานทว
ั่
ไป)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 18/4/2562 : ดําเนินการ
รายงานผลการเขารับการใหความรูการ
ดูแลและบํารุงรักษารถยนตที่กองโรงงาน
ชางกล สํานักการคลัง 16/5/2562 : ดําเนิน
การเวียนแจงรายงานผลการเขารับการให
ความรูการดูแลและบํารุงรักษารถยนตให
กับขาราชการและลูกจางในสํานักงานการ
เจาหน าที่ 19/6/2562 : ดําเนินการสงแบบ
ประเมินหลังเขารับความรูในกิจกรรมให
ความรูการปองกันการเกิดโรคออฟฟิตซิ
นโดรม พรอมสรุปผลการประเมินกอนหลังเขารับฟังและปฏิบัติตามคูมือ 2
3/7/2562 : อยูระหวางตรวจสอบความถูก
ตองของแบบสอบถามหลังการเขารับความ
รูเรื่อง การปองกันการเกิดโรคออฟฟิตซิ
นโดรม และจะดําเนินการประมวลผล
ขอมูลตอไป

(25.1). (26) กิจกรรมดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

20

21

(16) รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื ม
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(20) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

100.000
(ระดับ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

4.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

22

23

(21) รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(22) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

24

(25) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
สรางเสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวย
งาน

25

(24) ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สํานักงานการเจาหน าที่

(ไตรมาส 3) -ออกแบบระบบตัวโปรแกรม (22.1). (23) กิจกรรมการใหบริการ สํานักงานการเจาหน าที่
การใชงานระบบการลาอิเล็กทรอนิกส
ที่ดีที่สุด (คณะทํางาน)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 18/4/2562 : ดําเนินกิจกรรม
ออกกําลังกายรวมกันในเวลา 14.00 น.
ของทุกวันทําการพรอมสงขอมูลการดูแล
สุขภาพใหสมาชิกในกลุมแอพพลบิเคชัน
่
(line) ทุกเชาของวันทําการ 16/5/2562 :
ดําเนินกิจกรรมประเมินผลการนํ าความรูที่
ไดจากการดําเนินกิจกรรมกลุม line
healthy line for you สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 19/6/2562 : สรุปผลการประเมิน
จากการนํ าความรูที่ไดจากกิจกรรมกลุม
line healthy line for you สรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี มาปรับใช 23/7/2562 :
อยูระหวางสรุปผลการประเมินจาก
การนํ าความรูที่ไดจากกิจกรรมกลุม line
healthy line for you สรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมาปรับใช และมีการประชาสัมพันธ
ใหสมาชิกในกลุมดังกลาวเขามาอานขอมูล
ในกลุม

(24.1). (27) กิจกรรมการดําเนิน
การสรางเสริมสุขภาพของบุคลากร
ในหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการเจาหน าที่

สํานักงานการเจาหน าที่

กร
ุงเ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

เป าหมาย

าน

ระดับ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลงานลาสุด

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(18) คะแนนความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานบัญชีมูลคาทรัพยสินประจําปี  2
562 ทันเวลาและถูกตอง

พ

19

ท

มิติท่ี
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เป าหมาย

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 26 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 22/4/2562 : อยูระหวางขน
ั้
ตอน...สกจ. ไดดําเนินการตามแผนจัดการ
ความเสี่ยงดานทุจริต ดังนี้ 1. หัวขอการ
จัดซ้ อ
ื จัดจางที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมและ
เขาขายทุจริต อยูระหวางเตรียมดําเนิน
การ 2. หัวขอการใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางไมเหมาะสม ไดใหทุกสวน
ราชการในสังกัด สกจ. จัดทําบัญชีควบคุม
การใชเครื่องถายเอกสาร และสรุปความ
สําเร็จของปริมาณการลงทะเบียนในบัญชี
ควบคุมการใชเครื่องถายฯ กับจํานวนนับ
ของระบบเครื่องถายตงั ้ แตวันที่ 1 มี.ค.
62-31 มี.ค.62 ซึ่งมีภาพถายบัญชีคุม และ
แบบสรุปการลงทะเบียนการใชเครื่องถาย
เอกสาร 3. หัวขอการจายเงินตาง ๆที่ไม
ถูกตองไมเหมาะสม ไดดําเนินการปรับปรุง
คําสัง่  กทม. เรื่อง แตงตงั ้ คณะกรรมการรับ
ผิดชอบรับหรือสงเงินและควบคุมการไปรับ
หรือสงเงิน สกจ. และคําสัง่  กทม. เรื่อง
การแตงตงั ้ เจาหน าทีผูจายเงิน สกจ.
สํานักงานการเจาหน าที่ ไดจัดทําแบบ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความเสี่ยงดานการทุจริต สงสํานัก
งาน ก.ก. ภายในกําหนดวันที่ 15 เมษายน
2562 เรียบรอยแลว 17/5/2562 : สกจ.
ไดดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
ดานทุจริต ดังนี้ 1. หัวขอการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมและเขาขายทุ
จริต อยูระหวางจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร
2. หัวขอการใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางไมเหมาะสม ไดจัดทํารายงานบัญชี
ควบคุมการใชเครื่องถายเอกสารกับ
จํานวนนับของระบบเครื่องถายเอกสาร
ประจําเดือนเมษายน 2562 เรียบรอย อยู
ระหวางการดําเนินการจัดเตรียมกิจกรรม
รณรงคภายในเดือนมิถุนายน 2562 และ
เตรียมนําเรียนผูอํานวยการสํานักงานการ
เจาหน าที่ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แนวทางการใชเครื่องถายเอกสารและเวียน
แจงเจาหน าที่ของ สกจ. ทราบและถือ
ปฏิบัติตอไป 3. หัวขอการจายเงินตาง ๆที่
ไมถูกตองไมเหมาะสม อยูระหวางดําเนิน
การจัดทําแนวทางการรับเงิน การเบิกเงิน
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน
และจัดทําบันทึการสง-รับมอบเงิน เพื่อ
นํ าเรียนผูอํานวยการสํานักงานการเจา
หน าที่พิจารณา และเวียนแจงเจาหน าที่
ของ สกจ.ทราบและถือปฏิบัติตอไป
สํานักงานการเจาหน าที่ ไดจัดทําแบบ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
จัดการความเสี่ยงดานการทุจริต สงสํานัก
งาน ก.ก. ภายในกําหนดวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรียบรอยแลว
18/6/2562 : สกจ. ไดดําเนินการตามแผน
จัดการความเสี่ยงดานทุจริต ดังนี้ 1.
หัวขอการจัดซ้ อ
ื จัดจางที่ไมถูกตอง ไม
เหมาะสมและเขาขายทุจริต อยูระหวางจัด
ทําหนังสือเชิญวิทยากรผูเชียวชาญเพื่อให
ความรูเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุแก
บุคลากรของสํานักงานการเจาหน าที่ 2.
หัวขอการใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางไมเหมาะสม อยูระหวางการจัด
กิจกรรมรณรงคการใชทรัพยสินของทาง
ราชการอยางเหมาะสม 3. หัวขอการจาย
เงินตาง ๆที่ไมถูกตองไมเหมาะสม อยู
ระหวางดําเนินเวียนหนังสือกําชับแนวทาง
การจายเงินใหเจาหน าที่ในสํานักงานการ
เจาหน าที่ถือปฏิบัติตอไป สํานักงานการเจา
หน าที่ ไดจัดทําแบบรายงานผลการดําเนิน
การตามแผนการจัดการความเสี่ยงดานการ
ทุจริต ประจําเดือน มิถุนายน 2562 ให
สํานักงาน ก.ก.เพื่อทราบ เรียบรอยแลว

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานการเจาหน าที่

-

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(26.1). (25) กิจกรรมการดําเนิน
การตามมาตรการเสริมสรางธรรม
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

ระดับ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

าน

6.6.6

ห

กลยุทธ

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(23) รอยละความสําเร็จของการดําเนินการ
ตามมาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

พ

26

ท

มิติท่ี

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

ม

ห

าน

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

กร
ุงเ

ท

พ

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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