แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

1

(2) รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผน
พัฒนารายบุคคล (IDP) และไดรับการ
พัฒนาตามแผนฯทงั ้ ระดับบุคคลและระดับ
หนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 19/04/2564 : กลุมเป าหมาย
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP) ที่ทําขอตกลงไวในการกํากับการ
ดูแลของผูบังคับบัญชา 20/05/2564 :
กลุมเป าหมายพัฒนาตนเองตามแผน
พัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ทําขอตกลงไวใน
การกํากับการดูแลของผูบังคับบัญชา (ตอ
เนื่อง) 18/06/2564 : กลุมเป าหมายพัฒนา
ตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ที่
ทําขอตกลงไวในการกํากับดูแลของผู
บังคับบัญชา (ตอเนื่อง)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). (2) โครงการจัดทําแผนพัฒนา สํานักงานการเจาหน าที่
รายบุคคล (IDP) และไดรับการ
พัฒนาตามแผนฯทงั ้ ระดับบุคคลและ
ระดับหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :5%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

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

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

70.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 20/04/2564 : ตัวชว
ี้ ัดที่ 3
รอยละความสําเร็จในการพิจารณาสํานวน
ทางวินัยคาเป าหมาย รอยละ 70 (1.1)
รอยละของสํานวนการดําเนินการทางวินัย
คงคางลดลงคาเป าหมาย รอยละ 60
จํานวนสํานวนคงคาง 62 เรื่อง ดําเนินการ
แลวเสร็จ 57 เรื่องคิดเป็ นร้อยละ 91.93
(1.2) รอยละของสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการและลูกจางที่สามารถ
พิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครใน
กรอบเวลาที่กําหนดคาเป าหมาย รอยละ
50 จํานวนสํานวนที่รับเขาปีงบประมาณ 2
564 135 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 119
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 88.15
20/05/2564:ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 รอยละความ
สําเร็จในการพิจารณาสํานวนทางวินัยคา
เป าหมาย รอยละ 70 คิดเป็ นรอยละ 90.
86 (1.1) รอยละของสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัยคงคางลดลง คาเป าหมาย รอยละ
60 จํานวนสํานวนคงคาง 62 เรื่อง ดําเนิน
การแลวเสร็จ 57 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 91.
93 (1.2) รอยละของสํานวนการดําเนินการ
ทางวินัยขาราชการและลูกจางที่สามารถ
พิจารณาเสนอปลัดกรุงเทพมหานครใน
กรอบเวลาที่กําหนด คาเป าหมาย รอยละ
50 จํานวนสํานวนที่รับเขาปีงบประมาณ 2
564 147 เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 132
เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 89.79 18/06/2564 :
ตัวชว
ี้ ัดที่ 3 รอยละความสําเร็จในการ
พิจารณาสํานวนทางวินัยคาเป าหมาย รอย
ละ 70 คิดเป็ นรอยละ 97.74 (1.1) รอยละ
ของสํานวนการดําเนินการทางวินัยคงคาง
ลดลง คาเป าหมาย รอยละ 60 จํานวน
สํานวนคงคาง 62 เรื่อง ดําเนินการแลว
เสร็จ 58 เรื่อง คิดเป็ นรอยละ 93.55 (1.2)
รอยละของสํานวนการดําเนินการทางวินัย
ขาราชการและลูกจางที่สามารถพิจารณา
เสนอปลัดกรุงเทพมหานครในกรอบเวลาที่
กําหนด คาเป าหมาย รอยละ 50 จํานวน
สํานวนที่รับเขาปีงบประมาณ 2564 169
เรื่อง ดําเนินการแลวเสร็จ 152 เรื่อง คิด
เป็ นรอยละ 89.94

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(2.1). (3) กิจกรรมเรงรัดการ
สํานักงานการเจาหน าที่
พิจารณาสํานวนการดําเนินการทางวิ
นัย
ความกาวหน าของงาน :90%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(5) รอยละของผูรับบริการมีความพึงพอใจ
ตอการเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ
และการใหบริการ กรณีขอรับเงิน
สงเคราะหของสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหกรุงเทพมหานครในระดับมาก
ขึ้นไป

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 19/04/2564 : 1. ไดมีการ
ประชาสัมพันธ "กิจกรรมการเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธ และการใหบริการ
กรณีขอรับเงินสงเคราะหของสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานคร"
ผานทาง Facebook ของกลุมงาน
สวัสดิการ, เว็บไซตของสํานักงานการเจา
หน าที่ และใบเสร็จรับเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหประจําเดือน 2. อยูระหวางการ
จัดเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูรับบริการ
กรณีรับแบบคํารองขอรับเงินสงเคราะห
ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
กรุงเทพมหานคร ผานชองทางตามขอ 1
18/05/2564 : 1. ไดมีการประชาสัมพันธ
"กิจกรรมการเพิ่มชองทางการประชา
สัมพันธ และการใหบริการ กรณีขอรับเงิน
สงเคราะหของสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหกรุงเทพมหานคร" ผานทางใบ
เสร็จรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห
ประจําเดือน 2. อยูระหวางการจัดเก็บ
ขอมูลค
 วามพงึ พ
 อใจของผรู บ
ั บ
 ริการ กรณี
รับแบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหของ
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพ
มหานคร ผานชองทางตามขอ 1
18/06/2564 : อยูระหวางการจัดเก็บขอมูล
ความพึงพอใจของผูรับบริการ กรณีรับ
แบบคํารองขอรับเงินสงเคราะหของสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานคร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). (5) กิจกรรมเพิ่มชองทางการ สํานักงานการเจาหน าที่
ประชาสัมพันธ และการใหบริการ
กรณีขอรับเงินสงเคราะหของสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :80%

คร

มิติท่ี

(9) ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10.00
(คะแนน)

กร
ุงเ

4

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(คะแนน)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) 18/04/2564 : อยูระหวาง
ดําเนินการตามโครงการ ซึ่งไดเรียกตัวผู
สอบแขงขันไดผานทางระบบตอบรับ
ตัง้ แตเดือน กุมภาพันธ 2564 รวมจํานวน
3 ครัง้  18/05/2564 : อยูระหวางพิจารณา
ดําเนินการรับรายงานตัวผูสอบแขงขันได
ในครัง้ ตอไป 18/06/2564 : อยูระหวาง
พิจารณาดําเนินการรับรายงานตัวผูสอบ
แขงขันไดในครัง้ ตอไป

(4.1). (9) โครงการนวัตกรรมเพื่อ สํานักงานการเจาหน าที่
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :90%
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(11) ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 20/04/2564 : 1.ดําเนินการ
รักษาสถานภาพฐานขอมูลของหนวยงาน
ปี  2563 2.พัฒนาฐานขอมูลใหม เรื่อง
จํานวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห
กรุงเทพมหานครลงในระบบการพัฒนา
และจัดเก็บฐานขอมูลตามตัวชว
ี้ ัด 5.2
(one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล 19/05/2564 :
1.ดําเนินการรักษาสถานภาพฐานขอมูล
ของหนวยงาน ปี 2563 2.พัฒนาฐาน
ขอมูลใหม เรื่อง จํานวนสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานครลงใน
ระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลตาม
ตัวชว
ี้ ัด 5.2
(one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล 18/06/2564 :
1.ดําเนินการรักษาสถานภาพฐานขอมูล
ของหนวยงาน ปี 2563 2.พัฒนาฐาน
ขอมูลใหม เรื่อง จํานวนสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะหกรุงเทพมหานครลงใน
ระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลตาม
ตัวชว
ี้ ัด 5.2
(one.bangkok.go.th/bma5.2) ของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(5.1). (11)โครงการการพัฒนาและ สํานักงานการเจาหน าที่
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(1) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตนแบบ HR SMART ระดับ
หนวยงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) ขัน
้ ตอนที่ 3 จัดประชุมคณะ (6.1). (1) โครงการตนแบบ HR
ทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินโครง SMART ระดับหนวยงาน
การ (ประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการ ความกาวหน าของงาน :85%
ตนแบบ HR SMART ระดับหนวยงาน
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564) ขัน
้ ตอนที่ 4
ดําเนินโครงการ ดังนี้ 1.กําหนดเกณฑการ
ประเมินเพื่อคัดเลือกตนแบบ HR SMART
ระดับหนวยงาน เพื่อจัดทําหนังสือ
ประชาสัมพันธโครงการฯ ใหกลุมเป าหมาย
ทราบ(หนังสือสํานักงานการเจาหน าที่ ที่
กท 0404/1143 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2
564) 2.อยูระหวางปรับเปลี่ยนวิธีการัด
กิจกรรมการใหความรูและการทดสอบผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)โดยจะ
เริ่มใหความรูและทดสอบตงั ้ แตเดือน
เมษายน 2564 เป็ นตนไป ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางการดําเนินการจัดทําขอมูลองค
ความรูดานการบริหารงานบุคคลของ
กรุงเทพมหานครภายในหนวยงานและจัด
ทําแบบทดสอบความรูดานการบริหารงาน
บุคคล จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 2.1 การ
เลื่อนเงินเดือน และเงินอ่ น
ื  ๆ 2.2 การขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 2.3
งานทะเบียนประวัติและการควบคุม
เกษียณอายุราชการ 2.4 การจัดทําบัตร
ประจําตัวเจาหน าที่ของรัฐและเวียนแจง
เผยแพรองคความรูดังกลาวแกหนวยงาน
ตามหนังสือที่ กท 0404/3633 ลงวันที่ 28
เมษายน 2564 อยูระหวางดําเนินการจัด
ทําขอมูลองคความรูดานการบริหารงาน
บุคคลของกรุงเทะมหานครและจัดทําแบบ
ทดสอบความรูดานการบริหารงานบุคคล
ครัง้ ที่2 จํานวน 4 เรื่อง ไดแก 1.
สวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล 2.
การลาและการไดรับเงินเดือนระหวางลา 3.
การบริหารงานบุคคลกรุงเทพมหานคร 4.
การประเมินบุคคล

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานการเจาหน าที่

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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8

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
(Outcome)

5.000
(ระดับ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(7) ระดับความพึงพอใจของขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครที่มีตอการดําเนิน
โครงการคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ประจําปี  พ.ศ.
2563

(ไตรมาส 3) 18/06/2564 : ดําเนินการจัด
ทําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักงานการ
เจาหน าที่ เรื่อง สํารวจรายช่ อ
ื ผูเขารวม
กิจกรรมโครงการ HR CLINIC &
Sharing Society ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอพื่อกําหนดกลุมและวัน
ดําเนินกิจกรรม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 20/04/2564 : อยูระหวางให
หนวยงานดําเนินการคัดเลือกฯ ระดับ
หนวยงาน พรอมแจงผลการคัดเลือกให
สํานักงานการเจาหน าที่ ภายในวันที่ 17
พฤษภาคม 2564 19/05/2564 : ทุกหนวย
งานสงผลการคัดเลือกฯ และสํานักงานเจา
หน าที่ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อ
นํ าเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ
ระดับกรุงเทพมหานคร 17/6/2564 :
สํานักงานการเจาหน าที่ เชิญประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญ และลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดน ระดับกรุงเทพมหา
นคร ครัง้ ที่ 1/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2
564

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(7.1). (4) โครงการ HR Clinic &
Sharing Society ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ความกาวหน าของงาน :75%

สํานักงานการเจาหน าที่

(8.1). (7) โครงการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจําปี  พ.ศ. 2563
ความกาวหน าของงาน :50%

สํานักงานการเจาหน าที่

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(4) รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครง
การ HR Clinic & Sharing Society ดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ

าน

7

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(6) ผูเกษียณอายุราชการที่มีความพึงพอใจ
ตอการจัดโครงการมอบประกาศเกียรติคุณ
ใหแกผูที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ 2564 ระดับ
มากข้ น
ึ ไป

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

7.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 19/04/2564 : จัดทําหนังสือ
การดําเนินการโครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณใหแกผูที่เกษียณอายุราชการ
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อขอความเห็นชอบจากปลัด
กรุงเทพมหานครในการมอบหมายภารกิจ
แกหนวยงานและสวนราชการที่เกี่ยวของ
โดยปลัดกรุงเทพมหานครใหความเห็น
ชอบและใหดําเนินการตามเสนอ (ราย
ละเอียดปรากฏตามหนังสือ สกจ. ที่ กท
0404/2927 ลว. 2 เม.ย. 2564)
20/05/2564 : คณะกรรมการกําหนดราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของที่ระลึก
ประชุมเพื่อทบทวน Spec ของที่ระลึกและ
ถุงกระดาษสําหรับใสของที่ระลึก เมื่อวันที่
12 พ.ค. 2564 เพื่อแจงใหฝายบริหาร
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 18/06/2564
: 1. สํานักงานการเจาหน าที่ สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร ไดจัดจางโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-biding) ของที่ระ
ลึก ปกผาไหม บรรจุภัณฑ ตามรายงานขอ
จางวันที่ 15 มิ.ย. 2564 2. ประสานหนวย
งานที่เกี่ยวของในการจัดทํา Backdrop
แผนไวนิล และการประดับเวที

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(9.1). (6) โครงการมอบประกาศ
เกียรติคุณใหแกผูที่เกษียณอายุ
ราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ 2564
ความกาวหน าของงาน :5%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานการเจาหน าที่

คร

มิติท่ี

(8) ระดับความสําเร็จในการจัดงานพิธี
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชน
ั ้ สาย
สะพาย

กร
ุงเ

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

ท

10

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ไตรมาส 3) 19/04/2564 : อยูระหวางรอ
เบิกจายคาใชจายในการจัดพิธีฯ โดยมีคา
อาหารวางและเครื่องด่ ม
ื  และคาจางเหมา
ถายภาพและลางอัดภาพฯ ซึ่งขณะนี้ฎีกาฯ
อยูที่ฝายการคลัง สํานักงานเลขานุการ
ปลัดกรุงเทพมหานคร 19/05/2564 : เบิก
จายคาใชจายในการจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณชน
ั ้ สายสะพายของ
กรุงเทพมหานครหน าพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเรียบรอย
แลว ขณะนี้อยูระหวางสรุปผลการดําเนิน
โครงการและรายงานผูบริหารทราบ
18/06/2564 : ดําเนินการจัดสงภาพถาย
ของผูไดรับพระราชทานฯ ที่เขารวมพิธีฯ
ไปยังตนสังกัด และผูบริหารไดรับทราบ
การรายงานผลตามโครงการเรียบรอยแลว

(10.1). (8) โครงการพิธีรับ
สํานักงานการเจาหน าที่
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ชัน
้ สายสะพาย ประจําปี  2564 ของ
กรุงเทพมหานครตอหน าพระ
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

มิติท่ี
11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(10) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กลยุทธ
7.0.

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) 20/04/2564 : สรุปการใชจาย (11.1). (10) การเบิกจายงบ
เงินงบประมาณรายจายงบประมาณ
ประมาณในภาพรวม
ประจําปี  พ.ศ.2564 1.เงินเดือนและคาจาง ความกาวหน าของงาน :56%
ประจํา 43.70% 2.คาจางชว
ั ่ คราว 28.71%
3.คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 19.94% 4.
คาสาธารณูปโภค 32.29% 5.คาครุภัณฑ
0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจาย
อื่น 1.19% รวม 37.08% 19/05/2564 :
สรุปการใชจายเงินงบประมาณรายจายงบ
ประมาณประจําปี  พ.ศ.2564 1.เงินเดือน
และคาจางประจํา 50.80% 2.คาจางชว
ั่
คราว 37.40% 3.คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ 23.07% 4.คาสาธารณูปโภค 45.55%
5.คาครุภัณฑ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.
00% 7.รายจายอ่ น
ื  1.45% รวม 43.14%
16/6/2564 : สรุปการใชจายเงินงบ
ประมาณรายจายงบประมาณประจําปี  พ.ศ.
2564 1.เงินเดือนและคาจางประจํา 57.
85% 2.คาจางชว
ั ่ คราว 41.75% 3.คา
ตอบแทนใชสอยและวัสดุ 27.62% 4.คาสา
ธารณูปโภค 47.67% 5.คาครุภัณฑ 0.
00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจายอ่ น
ื 
1.45% รวม 49.44%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานการเจาหน าที่

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานการเจาหนาที่)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลการดําเนิ นงาน

กร
ุงเ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

-

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 11 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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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