แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอย

1

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ทดแทน ตําแหนงที่ตอบสนองการมุงสู
ความเป็ นมหานครนาอยูอยางยงั ่ ยืน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

(กองอัตรากําลัง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ไดดําเนินการในระดับ 4 แลว
โดยสํานักงาน ก.ก. ไดนํากรอบแนวทาง
การดําเนินการเพื่อพัฒนาระบบ การ
ทดแทนตําแหนงผูอํานวยการเขต เสนอให
อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหา พัฒนา
บุคลากร และการประเมิน ไดพิจารณา
เรียบรอยแลว ในการประชุม ครัง้ ที่
3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 และ
ครัง้ ที่ 4/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564
โดย อ.ก.ก. มีมติเห็นชอบตามกรอบแนว
ทาง ที่นําเสนอดังกลาวแลว และเห็นควร
ใหสํานักงาน ก.ก. นํ าประเด็นขอสังเกต
ตาง ๆ ไปพิจารณาปรับปรุงในรายละเอียด
ใหมีความชัดเจน มากข้ น
ึ  แลวนํามาเสนอ
ให อ.ก.ก.ฯ พิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง ขณะนี้อยู
ระหวางการศึกษา และวิเคราะหขอมูลเพิ่ม
เติม

(1.1). กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนา กองอัตรากําลัง
ความกาวหน าในอาชีพและ การ
สืบทอดตําแหนง (Succession
Planning and Career
Development)
ความกาวหน าของงาน :83%

(ไตรมาส 3) 1. อยูระหวางการนํ าเขา
ขอมูลลูกจางประจําสังกัดสํานักและ
สํานักงานเขต

(2.1). โครงการพัฒนาระบบฐาน
ขอมูลลูกจางประจํากรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%

กองทะเบียนประวัติขา
ราชการ

(ไตรมาส 3) นํ าขอมูลเรื่องรองเรียนเจา
หน าที่ของรัฐกระทําการ ทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ ลงเว็บไซตของสํานักงาน
ก.ก. แลว

(3.1). กิจกรรมการบูรณาการระบบ
การรองเรียนและการแสดง ผลการ
รองเรียนตอสาธารณชน
ความกาวหน าของงาน :90%

กองวินัยและสงเสริม
จริยธรรม

(ไตรมาส 3) อยูระหวางรวบรวมขอมูลการ
รองเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมทุจริต
ประพฤติมิชอบและเตรียมจัดประชุมคณะ
ทํางานรวมเพื่อศึกษาแนวทางการรับเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริต
ประพฤติมิชอบ ครัง้ ที่ 3/2564 วัน
พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.
30 น. ณ หองนพรัตน ชัน
้  5 ศาลาวาการ
กรุงเทพมหานคร

(4.1). กิจกรรมการบูรณาการชอง
กองวินัยและสงเสริม
ทางและระบบการรองเรียน เกี่ยวกับ จริยธรรม
พฤติกรรมคอรรัปชัน
ความกาวหน าของงาน :75%

3

4

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(กองทะเบียนประวัติขาราชการ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละของการแสดงผลการรองเรียนตอสา
ธารณชน

5.00
(ระดับ)

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของการบูรณาการชอง
ทางและระบบ การรองเรียนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคอรรัปชันใหเชื่อมโยงเป็ นระบบ
และมีประสิทธิภาพ

(ระดับ)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ ดานทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร

5.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

5.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

(ระดับ)

กร
ุงเ

2

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

คร

ละ 70)

5.00
(ระดับ)

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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5

ระดับความสําเร็จของการสรางกลไก
ป องกันการทุจริตใน อนาคตควบคูไปกับ
สรางและพัฒนากลไกบริหารความเสี่ยง
ดานทุจริต

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) อยูระหวางจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการออนไลนผาน ระบบ Zoom
Webinar ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร แกน
นํ าเสริมสรางวัฒนธรรมการปองกันและตอ
ตาน การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อ
ขยายผล องคกรพอเพียงตานทุจริต ภาย
ใตโครงการ STRONG - องคกรพอเพียง
ตานทุจริต ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2564 จํานวน 5 ครัง้  ดังนี้ 1. ครัง้ ที่ 1 วัน
ศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2564 2. ครัง้ ที่ 2 วัน
ศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2564 3. ครัง้ ที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 4.
ครัง้ ที่ 4 วันศุกรที่ 23 กรกฎาคม 2564 5.
ครัง้ ที่ 5 วันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2564
โดยมีกลุมเป าหมาย ประกอบดวย
ขาราชการและเจาหน าที่สังกัดกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 150 คน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5.1). กิจกรรมพัฒนาบุคลากรแกน กองวินัยและสงเสริม
นํ าเสริมสรางวัฒนธรรมการ ป องกัน จริยธรรม
และตอตานการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ
ความกาวหน าของงาน :80%

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(กองวินัยและสงเสริมจริยธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ผลผลิต
(Output)

5.00
(ระดับ)

กรุงเทพมหานครมีหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญและ
บัญชีเงินเดือนฉบับใหม

(ระดับ)

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องมือ
การสรรหา คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับ
งานและมีศักยภาพสูง

กร
ุงเ

7

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ฉบับ)

(ไตรมาส 3) -ไดจัดประชุมทางออนไลน
ดวยโปรแกรม Application Cisco
Webex ไปแลวจํานวน 2 ครัง้  ครัง้ ที่ 1
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และครัง้ ที่ 2
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยไมมีการ
เบิกคาอาหาร อาหารวาง และเครื่องด่ ม
ื  ทัง้ 
2 ครัง้  คาดวานาจะดําเนินการไดตามไท
มไลนที่กําหนดไว
(ไตรมาส 3) อยูระหวางนําเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมเรื่องการปรับปรุง
การเลื่อนขน
ั ้ เงินเดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานครใหผูอํานวยการกอง
พัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร
พิจารณาเพื่อนําเขา อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยว
กับระบบราชการ การจัดสวนราชการ และ
คาตอบแทน

(ฉบับ)

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) กองวินัยและเสริมสราง
(6.1). โครงการเผยแพรและสงเสริม กองวินัยและสงเสริม
จริยธรรมไดปรับปรุงแกไขรางประมวล
เรื่องมาตรฐานจริยธรรม
จริยธรรม
จริยธรรมขาราชการกรุงเทพมหานครและ ความกาวหน าของงาน :80%
บุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอตอ อ.
ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธร
รม ในการประชุมครัง้ ที่ 2/2564 วันที่ 2
เมษายน 2564

ม

มีการเผยแพรและสงเสริมมาตรฐานทาง
จริยธรรมในหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครผานทางเว็บไซต

พ

6

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

2/6

(7.1). โครงการพัฒนาระบบการ
กองสรรหาบุคคล
เลือกสรรบุคคลเชิงรุกเพื่อบรรจุ และ
แตงตงั ้ เขารับราชการกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :95%

(8.1). กิจกรรมการพัฒนาหลัก
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับบุคคลและบัญชีเงิน
เดือนของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ
ความกาวหน าของงาน :80%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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รอยละของความตงั ้ ใจคงอยูในการทํางาน
ของผูเกี่ยวของที่ เกิดจากการพัฒนารูป
แบบและเวลาการทํางาน

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร
การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพ
มหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565)

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางประมวลผลและ
(จํานวน (ฉบับ)) วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํา รายงานการ
ศึกษาฯ

1.00
(จํานวน
(ฉบับ))

ระยะเวลาในการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางการไป ปฏิบัติงานที่หนวยงานอ่ น
ื 
(Secondment) ภายในเดือนกรกฎาคม 2
564

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เบิกจายคาวัสดุ อุปกรณแลว (10.1). โครงการพัฒนาระบบงาน
เป็ นเงิน 10,000 บาท เบิกจายคาตอบแทน กรุงเทพมหานคร
ของที่ปรึกษาแลว เป็ นเงิน 8,000 บาท
ความกาวหน าของงาน :100%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(11.1). โครงการพัฒนารูปแบบและ กองพัฒนาระบบ
เวลาการทํางาน
ราชการกรุงเทพมหา
ความกาวหน าของงาน :100%
นคร

(ไตรมาส 3) ปรับแนวทางการดําเนินงาน
(จํานวน (ฉบับ)) เพื่อใหเป็ นไปตามตัวชว
ี้ ัดและใหสอดคลอง
กับภารกิจงานดานทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

(12.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ กองพัฒนาระบบ
การเพื่อประเมินผลแผน ยุทธศาสตร ราชการกรุงเทพมหา
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
นคร
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 –
2565)
ความกาวหน าของงาน :80%

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) นํ าผลการวิเคราะหและขอ
เสนอแนะตาง ๆ มากําหนด แนวทางการ
พัฒนารูปแบบและเวลาการทํางาน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). โครงการการสํารวจความพึง กองพัฒนาระบบ
พอใจและความผูกพันตอองคกรของ ราชการกรุงเทพมหา
ขาราชการและบุคลากร กรุงเทพ
นคร
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

ผลผลิต
(Output)

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

ผลงานลาสุด

ห

12

จํานวนภารกิจที่ไดมีการออกแบบระบบ
งานเทียบกับ เป าหมายที่กําหนด

เป าหมาย

ม

11

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับ

พ

10

กรุงเทพมหานครมีรายงานการสํารวจ
ความพึงพอใจและ ความผูกพันตอองคกร
ของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหา
นคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

กลยุทธ

ท

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(รอยละ)

(ไตรมาส 3) กําหนดแนวทางการไปปฎิบัติ (13.1). โครงการศึกษาเรื่องการไป
งานที่หนวยงานอ่ น
ื
ปฏิบต
ั ิงานที่หนวยงานอ่ น
ื 
(Secondment)
ความกาวหน าของงาน :100%

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละ 80 ความพึงพอใจตอการจัดแสดง
ผลงานฯ ที่มีความโดดเดนของผูเขารวม
งาน

ผลงานลาสุด

0.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

18

(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

จัดเก็บคําวินิจฉัย ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส ในปี พ.ศ. 2562
แลวเสร็จ

7.0.

ผลผลิต
(Output)

1.00
(จํานวน
(ไฟล))

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(14.1). โครงการประชุมวิชาการ
กองพัฒนาระบบ
เรื่อง การชแ
ี้ จงแนวทางการประเมิน ราชการกรุงเทพมหา
ผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของ
นคร
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ความกาวหน าของงาน :8%

(ไตรมาส 3) 1. ทุกหนวยงานอยูระหวาง
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของแตละ
หนวยงาน 2. คณะทํางานของสํานักงาน
เขต ไดจัดสงคูมือการปฏิบัติงานของทงั ้ 
10 ฝ าย และไดเวียนแจงใหทุกสํานักงาน
เขตตรวจสอบรางคูมือการปฏิบัติงานแลว

(15.1). โครงการสัมมนาเพื่อสราง
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและ
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100%

(ไตรมาส 3) -ไดรับอนุมัติจัดสรรเงิน
(16.1). โครงการการพัฒนาระบบ
ประจํางวด ตามรายละเอียดของ
การใหบริการของกรุงเทพมหานคร
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็ นจํานวน เงิน ความกา วหน าของงาน :90%
52,720 บาท และอยูระหวาง หนวยงาน
เจาของผลงานที่ไดรับคัดเลือกใหเป็ น
โครงการใหบริการที่ดีที่สุดที่มีความโดดเด
น ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2563 จัด
ทําคลิปวีดิโอเพื่อสงใหสํานักงาน ก.ก.
ประชาสัมพันธผลงาน

(ไตรมาส 3) ไดรวบรวมขอมูลเสร็จ
(จํานวน (ไฟล)) เรียบรอยแลวและอยูระหวาง จัดทําไฟล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(กองพิทักษระบบคุณธรรม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางกําหนดราย
ละเอียดตัวชว
ี้ ัดที่จะใชในการ ประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปี งบประมาณ พ.
ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุม
ชีแ
้ จงเป็ นการประชุมชแ
ี้ จงผานส่ อ
ื อิเล็ก
ทรอนิกส

ท

จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค.
กรุงเทพมหานคร ผูพิทักษระบบคุณธรรม

(รอยละ)

กร
ุงเ

17

ผลการดําเนิ นงาน

คร

คูมือการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุงใหมี
ความทันสมัยและเป็ นปัจจุบันแลวเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป าหมาย

าน

16

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ห

15

รอยละของผูเขารวมประชุมวิชาการมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี

กลยุทธ

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

ม

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

4/6

(ไตรมาส 3) เสนอขออนุมัติโครงการ จัด
ทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะทํางาน ประชุมหารือ
ออกแบบระบบ รวบรวมขอมูล จัด
ทําเซิรฟเวอรภายในหนวยงาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน,ทดสอบระบบ เสร็จ
เรียบรอยแลว สวนการนํ าเขาขอมูลใน
ระบบอยูระหวางดําเนินการ

(17.1). กิจกรรมจัดทําหนังสือ
กองพิทักษระบบคุณธร
อิเล็กทรอนิกส ก.พ.ค. กรุงเทพมหา รม
นคร ผูพิทักษระบบคุณธรรม
ความกาวหน าของงาน :95%
(18.1). โครงการจัดเก็บคําวินิจฉัย กองพิทักษระบบคุณธร
ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ทางระบบ รม
อิเล็กทรอนิกส
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ผลงานที่หนวยงานนําเสนอเป็ นไปตาม
หลักเกณฑการพิจารณารางวัล

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

20.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

0.0.

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

22

(กองสรรหาบุคคล)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวม

0.0.

(รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

0.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

23

100.00
(รอยละ)

พ

(กองบริหารทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางเตรียมจัดประชุม (19.1). โครงการมอบรางวัลคุณภาพ กองพัฒนาระบบ
คณะกรรการพิจารณา รางวัลคุณภาพการ การใหบริการของกรุงเทพมหานคร ราชการกรุงเทพมหา
ใหบริการของกรุงเทพมหานครเพื่อสรุปผล ความกา วหน าของงาน :90%
นคร
การออกตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน
จริง และใหคะแนนผลงานที่ออกตรวจ
ประเมินตามเกณฑ การใหคะแนนในแตระ
ดับ ในระดับดีเดน และรางวัลชมเชย
(ไตรมาส 3) อยูระหวางชะลอการฝึกอบรม (20.1). โครงการเสริมสรางความรู กองสรรหาบุคคล
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ ความเขาใจในการสรางขอสอบภาค
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ความรูค
 วามสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง
ความกาวหน าของงาน :90%
(ไตรมาส 3) ทดลองใชระบบการลงเวลา
(21.1). โครงการการลงเวลาปฏิบัติ
ผานส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส (Application) และ งานผา นส่ อ
ื อิเล็กทรอนิกส
ประเมินผลการใชงานระบบ เพื่อนํามาเป็ น ความกาวหน าของงาน :90%
ขอมูลในการปรับรูปแบบการทํางานของ
กรุงเทพมหานคร

ห

21

รอยละ 80 ของขอสอบที่สรางและพัฒนามี
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองพัฒนาระบบ
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

(ไตรมาส 3) ดําเนินการกอหนี้ผูกพันและ (22.1). กิจกรรมความสําเร็จของการ กองบริหารทว
ั ่ ไป
เบิกจายงบประมาณ รายจาย
เบิกจา ยงบประมาณในภาพรวม
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6
ความกาวหน าของงาน :68%
หมวดรายจาย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและคา
จางประจํา หมวดคาจางชว
ั ่ คราว หมวดคา
ตอบแทน ใชสอยและวัสดุ หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง หมวดคาสา
ธารณูโภค หมวดรายจายอ่ น
ื  และงบกลาง
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24
มิถุนายน 2564

ม

20

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

าน

(กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร
)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(รอยละ)

(กองทะเบียนประวัติขาราชการ)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 23 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(ไตรมาส 3) 1. นํ าขอมูลเขาสูระบบบันทึก (23.1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล
ฐานขอมูลประกอบตัวชว
ี้ ัด 5.2 2. รายงาน สํานักง าน ก.ก.
หลักฐานที่เป็ นที่ประจักษถึงการนํา ขอมูล ความกา วหน าของงาน :90%
ไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 3.
รายงานผลการดําเนินงานขน
ั ้ ตอนที่ 4 ให
สํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

กองทะเบียนประวัติขา
ราชการ

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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