รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานเขตคลองเตย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร
ส ำนั ก งำนเขตคลองเตย ด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยกำรบริห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชำติ
ฉบั บ ที่ ๑๒ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรของกรุ ง เทพมหำนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) และ
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๕)
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร
ส ำนั ก งำนเขตคลองเตย ได้ ด ำเนิ น กำรตำมแนวนโยบำยดั ง กล่ ำ วให้ ส นองตอบต่ อ แผน
ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรของกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. การสรรหา
ในปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนั ก งำนเขตคลองเตยมี อั ต รำกำลั ง ข้ ำ รำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมัญ รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง ต่อไปนี้
ประเภท
กรอบอัตรำกำลัง (ตำแหน่ง)
ข้ำรำชกำรสำมัญ
151
ลูกจ้ำงประจำ
507
ลูกจ้ำงชั่วครำว
270

คนครอง (ตำแหน่ง)

ตำแหน่งว่ำง (ตำแหน่ง)

118

33

470
247

37
23

สำเหตุกำร
เกษียณอำยุ ถึงแก่กรรม ลำออก ถูกไล่ออก/
สูญเสีย
ปลดออก
ข้ำรำชกำรสำมัญ
5
ลูกจ้ำงประจำ
20
2
6
3
ลูกจ้ำงชั่วครำว
19
-

โอน

ย้ำย

รวม

12
-

10
-

27
31
19

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โรงเรียนในสังกัดนักงำนเขตคลองเตย จำนวน 4 โรงเรียน มี
อัตรำกำลังที่เป็นข้ำรำชกำรครูกรุงเทพมหำนคร รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง ต่อไปนี้
ประเภท
ข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว

กรอบอัตรำกำลัง (ตำแหน่ง)
105
15
10

คนครอง (ตำแหน่ง)
97
14
10

สำเหตุกำร
สูญเสีย
ข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว

เกษียณอำยุ ถึงแก่กรรม ลำออก ถูกไล่ออก/
ปลดออก
4
1
-

ตำแหน่งว่ำง (ตำแหน่ง)
8
1
โอน

ย้ำย

รวม

1
-

3
-

8
1
-

2. การรักษาบุคลากร
นอกเหนือจำกเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน และควำมก้ำวหน้ำในรำชกำร ซึ่งเป็นกำรตอบ
แทนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรที่กรุงเทพมหำนครจัดให้มีเพื่อทำให้
บุคลำกรกรุงเทพมหำนครรู้สึกสะดวกสบำยและมีควำมมั่นคงในชีวิต ช่วยให้กำรทำงำนเป็นไปด้วยดี ซึ่งทั้ง
สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ข้ำรำชกำรและบุค ลำกร
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จูงใจให้ผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเข้ำมำปฏิบัติงำนกับ
กรุงเทพมหำนครและรักษำบุคลำกรที่มีคุณภำพให้อยู่กับกรุงเทพมหำนคร
สวัสดิกำร คือ ค่ำตอบแทนที่ทำงรำชกำรจัดให้แก่ทรัพยำกรบุคคลในฐำนะที่เป็นสมำชิกของ
องค์กร เพื่อช่วยให้มีควำมมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือสำคัญ ในกำรเสริมสร้ำงขวัญ กำลัง ใจให้แก่
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง เพื่อปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลตำมเป้ำหมำย โดยสวัสดิกำรของ
ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร มีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
- กำรลำ
- เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล
- เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำของบุตร
- เครื่องแบบ
- โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัย
- เครื่องรำชอิสริยำภรณ์
- บำเหน็จบำนำญ
ประโยชน์เกื้อกูล คือ ค่ำตอบแทนที่กรุงเทพมหำนครจัดให้แก่ทรัพยำกรบุคคลในฐำนะที่เป็น
สมำชิกขององค์กร เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน เป็นเครื่องมือสำคัญในกำรเสริมสร้ำงขวัญกำ
ลังใจให้แก่ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงเพื่อปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบังเกิดผลตำมเป้ำหมำย ได้แก่
- ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
- อำคำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำกรุงเทพมหำนคร
- เงินเพิ่มกำรครองชีพชั่วครำว และเงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ
- เงินตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
- ค่ำโทรศัพท์ที่ทำงรำชกำรอนุมัติให้ใช้เป็นรำยบุคคล
สวัสดิกำรอื่นๆ ของกรุงเทพมหำนคร เป็นสวัสดิกำรที่กรุงเทพมหำนครจัดขึ้นนอกเหนือจำก
สวัสดิกำรและประโยชน์เกื้อกูลหลักที่ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนครสมควรได้รับอยู่แล้ว ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กทม.
- กำรฌำปนกิจสงเครำะห์กรุงเทพมหำนคร
- สวัสดิกำรข้ำรำชกำรกรุง เทพมหำนคร เพื่อให้กำรสงเครำะห์ช่วยเหลือ ด้ำนกำรเงิ น แก่
สมำชิกในกรณีต่ำงๆ
- กองทุนสงเครำะห์ข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร
- ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขประจำศำลำว่ำกำร กทม. 1 และศำลำว่ำกำร กทม. 2
- กำรมอบประกำศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ (ช้ำงทองคำ) และสลำกออมสินแก่ข้ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนครสำมัญและบุคลำกรกรุงเทพมหำนคร (ลูกจ้ำงประจำ) ดีเด่น ประจำปีงบประมำณ
รำยงำนกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 28
- สมำคมข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร

- เงินรำงวัลผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ (โบนัส) กรุงเทพมหำนครอำจจัดสรร
สิ่งจูงใจเป็นตัวเงิน ให้แก่หน่วยงำนตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร และหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนคร
กำหนดจ่ำยปีละ 1 ครั้ง ตำมสถำนะกำรเงินกำรคลังในแต่ละปี
3. การใช้ประโยชน์
๑. ดำเนินตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของทำง ก.ก. กำหนด และกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๒. มอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อ รักษำผลประโยชน์แก่
ทำงรำชกำรและประชำชนผู้มำรับบริกำร (คำสั่งมอบหมำยงำน)
๓. ดำเนินกำรอนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยตำมควำมเหมำะสมกับงำนบริกำรและอัตรำกำลังคน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน (คำสั่งมอบหมำยงำน)
๔. คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่ำงๆ
โดยยึดถือควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประโยชน์สูงสุดตำมหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนครกำหนดไว้ และใช้ระบบ
คุณธรรมเป็นเกณฑ์กำรตัดสินพร้อมรับฟังควำมคิดต่ำงของผู้ใต้บังคับบัญชำ
๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับโทษทำงวินัยด้วยควำมยุติธรรมโปร่งใส ยึดหลักตำมกฎระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
6. มีกำรจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนงำนในบำงสำยงำนและสนับสนุนข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้หลำกหลำยพร้อมปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย และทำงำนทดแทนกันได้
7. ส่งเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรเชิงรุกโดยดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจพื้นที่
ประจำเดือน และศึกษำปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำรแนวทำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่
8. ดำเนินกำรตำมวัฒนธรรมองค์กร “มีจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต อับอำยและเกรงกลัว
ต่อกำรทุจริต ยึดหลักควำมถูกต้องเป็นไปตำมวินัยข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
สำนักงำนเขตคลองเตย ดำเนินกำรด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของ
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกรุงเทพมหำนคร ของสำนักงำนเขตคลองเตย
2. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรและมอบหมำยเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. มีกำรประกำศเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของหน่วยงำน
4. มีกำรประกำศมำตรกำรป้องกันผู้แจ้งเบำะแสกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
5. มีกำรประกำศช่องทำงรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
6. มีกำรประกำศนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใส เจตจำนงกำรบริหำรงำนด้วยควำม
สุจริต
7. มีกำรเผยแพร่และให้ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมข้ำรำชกำรและบุคลำกรสำนักงำนเขต
คลองเตย
8. มีกำรดำเนินกำรทำงวินัยกับข้ำรำชกำรที่กระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระทำ
ผิดตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติรำชกำร

สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สำนักงำนเขตคลองเตย
ประเภทเรื่องร้องเรียน
กำรทุจริต
(เรื่อง)

จริยธรรม
(เรื่อง)
กำร
ดำเนินงำน
(เรื่อง)

ต่อตำแหน่งหน้ำที่
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สัมปทำน
ทำลำยระบบตรวจสอบอำนำจรัฐ
เชิงนโยบำย
กำรบริกำร
ควำมเป็นธรรม
พฤติกรรม
อยู่ระหว่ำงตรวจสอบ
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรทำงวินัย
อื่น ๆ
ยุติ
รวม

ประเภทผู้ถูกร้องเรียน
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
-

ลูกจ้ำงชั่วครำว
-

รวม
-

ส่วนที่ 2 ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕6๕)
ได้กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครเป็นมืออำชีพในกำรให้บริกำรประชำชน (BMAPro
21) มุ่งสู่ กำรเป็นมหำนครแห่งเอเชีย
เป้ำประสงค์หลัก
พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้สำมำรถทำงำนได้ ทำงำนดี มีผลงำนโดดเด่น
พัฒนำผู้อื่นได้ พร้อมเป็นผู้นำและสำมำรถบริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์
กลยุ ท ธ์ ที่ 1.1 ทบทวนและพั ฒ นำ สมรรถนะพึ ง ประสงค์ พร้ อ มแนวทำงกำรพั ฒ นำ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (Career Development)
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๒ พั ฒ นำทรั พ ยำกรบุ ค คลของกรุ ง เทพมหำนครให้ มี ค วำมรู้ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะพึงประสงค์ (BMAPro ๒๑ Competency Model)
กลยุทธ์ที่ 1.๓ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้พร้อมเข้ำสู่ยุคองค์กรดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนำศักยภำพของนักบริหำร และเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นผู้นำในกำร
ปฏิบัติ ภำรกิจของเมืองในอนำคต
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้ำงและพัฒนำสมรรถนะ / ทักษะด้ำนกำรบริหำรของนักบริหำรให้
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เตรียมทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครเพื่อก้ำวสู่ กำรเป็นผู้บริหำรใน
อนำคต
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ พัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเหมำะสมกับงำนและมีศักยภำพสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องมือและกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของกรุงเทพมหำนคร
กลยุทธ์ที่ ๓.1 สร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ สร้ำงเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Innovation Organization)
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ สร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ สร้ำงองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนำทรัพยำกรบุคคลของกรุงเทพมหำนครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์
ผลการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมกำรสร้ำงค่ำนิยมในงำนบริกำร (Service Mind)
๒. ปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรทำงำนในแต่ละตำแหน่งงำนให้มีมำตรฐำนและเป็นระบบ
๓. มีกำรสอน (Coaching) และติดตำมกำรปฏิบัติงำนในทุก ๆ ขั้นตอนโดยมีหัวหน้ำกลุ่มงำน
คอยเป็นพี่เลี้ยง (mentor) และหัวหน้ำฝ่ำยคอยดูแลและให้คำปรึกษำในเรื่องต่ำง ๆ
๔. บุคลำกรในสำนักงำนเขตทุกคนปฏิบั ติตนตำมวัฒนธรรมองค์กร และดำเนิน กำรตำม
แผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลกรุงเทพมหำนคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๕)
๕. จัดส่ง ข้ำรำชกำร และบุคลำกรเข้ ำรั บกำรฝึกอบรม/สัม มนำ/เข้ ำร่ว มกิ จกรรมพั ฒ นำ
บุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนที่กรุงเทพมหำนครจัดขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนำศักยภำพของนักบริหำร และเตรียมควำมพร้อมกำรเป็นผู้ นำในกำร
ปฏิบัติภำรกิจของเมืองในอนำคต
ผลการดาเนินงาน
1. จัดส่งบุคลำกรระดับผู้นำเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม ตำมหลักสูตรต่ำง
ๆ ที่กรุงเทพมหำนครจัดขึ้น
2. มีกำรประชุมชี้แจงทำควำมเข้ำใจในปัญหำต่ำง ๆ ร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน และเน้น
กำรทำงำนร่วมกันเป็นทีมอย่ำงมีคุณภำพเพื่อลดข้อผิดพลำด
3. ผู้บริหำรเปิดรับฟังทุกปัญหำของงำนที่ปฏิบัติและให้ควำมสำคัญกับผู้ใต้บัง คับบัญ ชำใน
ทุกระดับพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอแนะเพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภำพเครื่องมือและกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคลของกรุงเทพมหำนคร
ผลการดาเนินงาน
๑. ดำเนินตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของทำง ก.ก. กำหนด และกฎหมำยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๒. มอบหมำยงำนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้ปฏิบัติงำน เพื่อ รักษำผลประโยชน์แก่
ทำงรำชกำรและประชำชนผู้มำรับบริกำร
๓. ดำเนินกำรอนุมัติกำรแต่งตั้ง โยกย้ำยตำมควำมเหมำะสมกับงำนบริกำรและอัตรำกำลังคน
เพื่อไม่ให้กระทบต่อกำรให้บริกำรแก่ประชำชน
๔. คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ำรับกำรประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งต่ำงๆ
โดยยึดถือควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประโยชน์สูงสุดตำมหลักเกณฑ์ที่กรุงเทพมหำนครกำหนดไว้ และใช้ระบบ
คุณธรรมเป็นเกณฑ์กำรตัดสินพร้อมรับฟังควำมคิดต่ำงของผู้ใต้บังคับบัญชำ

๕. ดำเนินกำรเกี่ยวกับโทษทำงวินัยด้วยควำมยุติธรรมโปร่งใส ยึดหลักตำมกฎระเบียบอย่ำง
เคร่งครัด โดยไม่มีข้อยกเว้น
6. มีกำรจัดหมุนเวียนสับเปลี่ยนงำนในบำงสำยงำนและสนับสนุนข้ำรำชกำร และบุคลำกรให้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้หลำกหลำยพร้อมปฏิบัติงำนได้หลำกหลำย และทำงำนทดแทนกันได้
7. ส่งเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรเชิงรุกโดยดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจพื้นที่
ประจำเดือน และศึกษำปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นกำรแนวทำงในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
ให้บริกำรแก่ประชำชนในพื้นที่
8. ดำเนินกำรตำมวัฒนธรรมองค์กร “มีจิตสำนึกที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต อับอำยและเกรงกลัว
ต่อ กำรทุจริต ยึดหลักควำมถูกต้องเป็นไปตำมวินัยข้ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่
ผลการดาเนินงาน
๑. มี ก ำรจั ด สวั ส ดิ ก ำรต่ ำ ง ๆ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ที่ เ ป็ นไปตำมกฎหมำยก ำหนด จั ด ให้ มี
กิจกรรมและสวัส ดิก ำรเสริม ลำนกีฬำ ห้องออกกำลัง กำย เพื่อเสริมสร้ำงสุ ขภำพร่ ำงกำยแก่บุ ค ลำกรใน
สำนักงำนเขตคลองเตย
๒. ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกคนปฏิบัติตนตำมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีกำรเป็น
ข้ำรำชกำร และบุคลำกรของสำนักงำนเขตคลองเตย
๓. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีและสำรสนเทศมำใช้เพื่อช่วยในกำรปฏิบัติภำรกิจ
๔. จัดส่งข้ำรำชกำร และบุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม/สัมมนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ
เกี่ยวกับเทคโนโลยี และสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่กรุงเทพมหำนครจัดขึ้น
๕. ส่งเสริมคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดี (Service Mind) ให้สมกับปรัชญำกำรเป็นข้ำรำชกำรที่
มีเกียรติและศักดิ์ศรี

