ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานการเจาหน าท่ี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(สํานักงานการเจาหนาที่)

ผลผลิต (Output) 70.00 (รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)

(5) รอยละของผูรับบริการมีความ
พึงพอใจตอการเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธ และการใหบริการ
กรณีขอรับเงินสงเคราะหของสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห
กรุงเทพมหานครในระดับมากข้ น
ึ ไป

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(9) ความสําเร็จในการเสนอ
ผลผลิต (Output) 10.00 (คะแนน)
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานการเจาหนาที่)

(11) ความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ

ผลลัพธ
(Outcome)

10.00 (รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ผูรับผิดชอบ

(รอยละ)

(1) (2) โครงการจัดทําแผนพัฒนาราย
บุคคล (IDP) และไดรับการพัฒนาตาม
แผนฯทงั ้ ระดับบุคคลและระดับหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) (3) กิจกรรมเรงรัดการพิจารณาสํานวน การดําเนินการทางวินัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(3) รอยละความสําเร็จในการ
พิจารณาสํานวนทางวินัย

(สํานักงานการเจาหนาที่)

โครงการ/กิจกรรม

าน

(2) รอยละความสําเร็จของการจัด
ผลผลิต (Output) 80.00 (รอยละ)
ทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และ
ไดรับการพัฒนาตามแผนฯทงั ้ ระดับ
บุคคลและระดับหนวยงาน

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

เป าหมาย

-

(รอยละ)

(1) (5) กิจกรรมเพิ่มชองทางการประชา
สัมพันธ และการใหบริการ กรณีขอรับเงิน
สงเคราะหของสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะหกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(คะแนน)

(1) (9) โครงการนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) (11)โครงการการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

ขอมูล ณ วันท่ี 1-12-2021

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(สํานักงานการเจาหนาที่)

(7) ระดับความพึงพอใจของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครที่มีตอ
การดําเนินโครงการคัดเลือก
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และลูกจางกรุงเทพมหานครดีเดน
ประจําปี  พ.ศ. 2563
(สํานักงานการเจาหนาที่)

(ระดับ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (ระดับ)

5.000 (ระดับ)

(6) ผูเกษียณอายุราชการที่มีความ
พึงพอใจตอการจัดโครงการมอบ
ประกาศเกียรติคุณใหแกผูที่เกษียณ
อายุราชการของกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ 2564 ระดับ
มากข้ น
ึ ไป
(สํานักงานการเจาหนาที่)

(8) ระดับความสําเร็จในการจัดงาน
พิธีพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณชน
ั ้ สายสะพาย

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

ผูรับผิดชอบ

(1) (1) โครงการตนแบบ HR SMART
ระดับหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) (4) โครงการ HR Clinic & Sharing
Society ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) (7) โครงการคัดเลือกขาราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจาง
กรุงเทพมหานครดีเดนประจําปี  พ.ศ.
2563
(งบประมาณ 1,881,735 บาท)

-

คร

5.00 (ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

(4) รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการ HR Clinic &
Sharing Society ดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานการเจาหนาที่)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 1

(1) ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการตนแบบ HR SMART
ระดับหนวยงาน

เป าหมาย

พ

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

2/3

(รอยละ)

(1) (6) โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให แกผูที่เกษียณอายุราชการของกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ 2564
(งบประมาณ 4,306,070 บาท)

(รอยละ)

(1) (8) โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่อง ราชอิสริยาภรณชน
ั ้ สายสะพาย ประจําปี  2
564 ของกรุงเทพมหานครตอหน าพระ
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(งบประมาณ 78,206 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 1-12-2021

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

(10) ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

10.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานการเจาหนาที่)

ผูรับผิดชอบ

(1) (10) การเบิกจายงบประมาณในภาพร วม
(งบประมาณ 0 บาท)
-

าน

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

โครงการ/กิจกรรม

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

ท
กร
ุงเ

(ดู..รายงานลาสุด)

พ

ม

ห

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 1-12-2021

